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Önsöz

Önsöz
İnsan toplumsal yaşam içerisinde varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla insanı toplumsal bir varlık olarak nitelemek olanaklıdır. İnsanın toplumsal bir varlık olması toplumdaki
diğer insanlarla iletişim kurmasını gerektirmektedir. İnsan doğumundan ölümüne dek
pek çok kişi ve kurumla ilişki içine girmek ve bu ilişkileri belirli kurallar çerçevesinde
yürütmek zorundadır. Bir başka deyişle, insanlar mutlaka toplumsal bir çevre ile ilişki
kurmak ve toplumdaki diğer insanların varlığını göz önüne alarak hareket etmek durumundadırlar. Hiç kimse toplum içinde tek başına yaşıyormuş gibi davranamaz. Bu nedenle hem toplumun varlığını sürdürebilmesi hem de insanların daha rahat yaşayabilmeleri
için ortak yaşamın gerektirdiği bazı kurallar ortaya çıkmıştır.
İnsanların uyması gereken ve ortak yaşamın düzenini sağlayan bu kurallar arasında
görgü kuralları önemli bir yer tutmaktadır. İnsanların kendi aralarında toplumsal uzlaşıma ve kültüre dayalı olarak kurdukları yazılı olmayan kurallar görgü kurallarını oluşturmaktadır. Görgü kuralları saygı ve nezaket gibi kavramları da içine alarak toplumsal
yaşamın devamlılığını sağlayan kurallardır. Bu kurallar günlük yaşamın devamlılığını
sağlayan insanların toplu yaşam içerisinde birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallardır.
Protokol kuralları ise kurumların ve kurum yöneticilerinin resmi ilişkilerini düzenleyen kurallar olarak tanımlanabilir. Kurum ve kuruluşların törensel etkinliklerini, törene
katılanların öncelik sıralarını, törensel davranışları, konukları ağırlamayı, karşılamayı,
uğurlamayı, konuşmayı, davet etmeyi v.b gibi düzenleyen protokol kuralları önemli bir
yer tutmaktadır.
Görgü ve protokol kuralları toplumsal yaşam içerisinde varlığını sürdüren insanların
bilmesi ve uygulaması gereken davranışlar bütünüdür. Özellikle günümüzde iş alanlarının
çoğalması, teknolojinin giderek yaygınlaşması pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Yönetim anlamında iletişim, toplantılar, kurumların tanıtımı, törenler büyük önem
kazanmıştır. Bu durum yönetici asistanlığı kavramını da beraberinde getirmiş ve bu iş
kolunun önemini ortaya çıkarmıştır. Yönetici asistanları yönetim içinde yöneticiden sonra
gelen en önemli kişilerdir. Dolayısıyla kurumun itibarının ve sürekliliğinin sağlamasında
önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle görgü ve protokol kurallarını bilen ve uygulayan kişiler olmak durumundadırlar.
İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları adlı bu kitap geleceğin yönetici asistanları
için önemli olduğu düşünülen protokol ve görgü kurallarını açıklamak ve öğretmek amacıyla yazılmıştır. Kitabınızın birinci ve ikinci ünitelerinde ayrıntılı olarak görgü ve protokol
kavramları açıklanmıştır. Protokol türlerine ve özellikle günümüzde yaşamımızın ayrılmaz
bir parçası haline dönüşen internette ki görgü kurallarına yer verilmiştir. Üçüncü ünitede ise
davranış, davranış biçimleri ve bunların sosyal yaşama yansıma biçimleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü ünitenin konusunu yazılı ve sözlü iletişimde protokol kuralları oluşturmaktadır. Beşinci ünitede toplumsal yaşamda önemli bir yer tutan sözsüz iletişime değinilmiş, görgü ve protokol kuralları açısından beden dilinin önemi vurgulanmıştır. Altıncı ünite
kurumsal etkinlik kavramından yola çıkarak kurumlarda ki protokol kurallarını örneklerle
açıklamaktadır. Yedinci ünitede örgüt hiyerarşisi ve iş yaşamını düzenleyen protokol kurallarına açıklık getirilmiştir. Kitabınızın son ünitesi olan sekizinci ünite ise bir yönetici asistanının uygulaması gereken protokol kurallarına odaklanmıştır.

Önsöz

Çalışmalarınıza katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu kitabın derslerinizde en önemli yardımcınız olacağına inanıyoruz. Kitabınızı daha iyi anlayabilmek için her ünitenin başında yer alan “Amaçlarımız”, “Anahtar Kavramlar” ve “İçindekiler” bölümlerini dikkatle
incelerseniz üniteyi daha iyi anlayabilirsiniz.
Ünite içinde “Dikkat” ve “Sıra Sizde” uyarıları ise sizin üniteyi daha iyi kavramanızı
sağlayacak bölümlerdir. Ayrıca her ünitenin sonunda yer alan “Özet” ve “Değerlendirme Soruları” ise yaptığınız çalışmalar sonucunda kendinizi ölçmenize yardımcı olacaktır.
Ünitelerin en sonunda yer alan “Yararlanılan Kaynaklar” bölümü ise yazarların üniteleri
oluştururken yararlandıkları kaynakları içermektedir. Sizde gerekiyorsa bu kaynaklara
ulaşarak bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz.
Bu kitabın hazırlanmasında kuşkusuz yazarların emeği çok büyüktür. Bu nedenle başta değerli yazarlara ve bu kitabın hazırlanmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.
Sizlere de bu kaynağın yararlı olmasını umarak başarılar diliyorum.

Editör
Dr.Öğr.Üyesi Canan ULUYAĞCI
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İŞ ORTAMINDA PROTOKOL VE DAVRANIŞ KURALLARI

Amaçlarımız








Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Protokol ve görgü kurallarıyla ilgili konuları açıklayabilecek,
Görgü, terbiye, nezaket kavramlarını ifade edebilecek,
Görgülü insan ve toplum düşüncesini yorumlayabilecek,
Görgüsüz davranışların nedenlerini sıralayabilecek,
Toplumla iyi ilişkiler kurmayı aktarabilecek,
E-posta ve görgü kurallarına ilişkin konuları tartışabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Görgü
Görgü Kuralları
Adab-ı Muaşeret
Yaşama Sanatı
Kültür

•
•
•
•
•

Toplumsallaşma
Terbiye
Nezaket
İnternet
Güvenlik

İçindekiler

İş Ortamında Protokol ve
Davranış Kuralları

Görgü ve Protokol Kavramı

• GİRİŞ
• PROTOKOL VE GÖRGÜYLE İLGİLİ
TEMEL KAVRAMLAR
• GÖRGÜLÜ İNSAN VE TOPLUM
DÜŞÜNCESİ
• GÖRGÜSÜZ DAVRANIŞLARIN TEMELİ
• GÖRGÜ KURALLARI

Görgü ve Protokol Kavramı
GİRİŞ

Doğa, insanın yaşayışı, toplum, temelde birer yorumdur; düşünce ve düşünceye ait tasarıdan
ibarettirler. Doğadaki her şey, kendi devamlılığını sağlamak yönünde hareket etmektedir.
İnsan ve toplum etkileşimi; insanın yaşayışı doğa dahilinde değerlendirilmektedir.
İnsan; doğa şartları ne olursa olsun, toplum ondan ne isterse istesin; kendisine uygun
varoluş şeklinin koşullarını da oluşturacak biçimde; tasarlayarak ve üreterek, yaşantısını
sürdürmektedir.
Sosyal bilimler özelinde incelendiğinde, toplumun, insan yaşayışının zeminini oluşturan, tasarıya ait olduğu belirtilebilir. Farklı toplumsal düzenler, toplumu oluşturan ögelere
verilen adlar, insan ve toplum etkileşim biçimi; birden fazla ve iç içe geçmiş tasarıların
hayata geçirilmesinden meydana gelmektedir. Dolayısıyla, görgü, nezaket, terbiye, insan
ve toplum ilişkisiyle-kültürle; uygarlıkla- ilintilidir ve toplumdaki etkileşimler çerçevesinde gözler önüne serilecek olanı betimleyen kavramlardır. Kültür; gelenekler, atasözleri,
efsaneler, masallar; inanç sistemleri; ideolojiler tek tek ve bir bütün olarak, yaşam tarzı ve
yaşam tarzına yönelik bulunuş (düşünce, tutum, tavır/eylem) olarak tanımlamaktadırlar.
İnsan toplumu, toplum ya da toplumlar da insanı; insanın yaşayışını, hareket alanını, davranış kalıplarını tasarlamaktadırlar. Nezaket, terbiye, incelik, görgü, vb. tanımlamalar söz
konusu tasarımın en temel araçları olarak değerlendirilmelidir.
Birey tek başına yaşayan bir varlık değildir. İçinde yaşadığı topluma zamana ve
koşullara ayak uydurmak zorundadır. Kişi doğduğu andan itibaren sahip olduklarıyla;
mizacıyla ve sonradan çevreyle etkileşim göstererek, geliştirdiği, kişiliği ve kişilik özellikleriyle var olmaktadır. İnsanın, mizacı, fizik yapısı, yetenek ve becerileri; toplumun dikte
ettiği değerler, ilgiler, anlatım ve davranış şekilleriyle yeniden düzenlenmekte; topluma ait
olan kişi yaratılmaktadır. Toplumsallaşmayla edinilenden, kişinin benimsedikleri; sahiplendiği değerler, inançlar; tarzlar da bireyi yaratmaktadır.
Görgülü ve görgüsüzlük toplumdaki kişilerin birbirlerine atfettikleri özellikler olmanın dışında; kişilerin kendisine ilişkin atıflarını yani; bireyi de oluşturmaktadır.
Görgü kuralları toplumsallaşmayla öğretilir; kişiler bu sürece maruz kalırlar; öğetilenden öğrenilenler ve kabul edilenler, davranışa yansır ve benimsenir. Görgülü olmak, bir
tercihtir; görgüsüz olmayı seçmemektir.
Görgülü insan çağdaş insandır. Çağdaşlık kavramı, çağın gerektirdiği sosyal, kültürel,
siyasal ve ekonomik gelişmişlikle ilgili bir anlayışı ifade etmektedir. Toplumu meydana
getiren kişilerin; tek tek içinde bulundukları tarihsel ve kültürel koşullarla birlikte değerlendirilen; nezaket, görgü, terbiye sadece toplumun bireylere sunduğu çağdaş fırsat ve
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olanaklardan yararlananların sahip olduğu nitelikler olarak sınırlandırılmamalıdır. Toplumun ilerlemesi, gelişmesi, çabalarında bireysel sorumluluklar üstlenmenin şart olduğunu görmek gerekmektedir İçinde bulunulan toplumda çağdaş anlamda bir yaşam sürdürebilmek için, görgülü olmakta ısrar edebilen insanların olması gereklidir. Ancak; görgülü
bireylerden oluşan bir toplumda; insanca yaşanabilen bir yaşam olanaklı olacaktır.
Bu ünitede, görgü, nezaket kavramlarıyla, birlikte; yer yer aynı anlamda kullanılan
benzer kavramları; bunların toplum hayatında ve kişinin yaşayışındaki önemi ve toplumda görgülü bir insan olarak yer almanın gerekliliği üzerinde odaklanılmıştır. Kişiyi, nezaketsiz ve kaba davranışlara iten bireysel kabulller ve kişilik özellikleri de birinci ünitenin
içeriğinde yer almaktadır. İnternetteki iletişimdeki, görgü kuralları ve protokol ile ilgili,
dikkat çekici noktaları, e-posta özelinden açıklanarak; üniteye dahil edilmiştir.
Protokol, bir sonraki ünitede ayrıntılarıyla anlatıldığından dolayı, ilk ünitede nezaket
ve görgü kavramlarıyla ilişkisi temelinde açıklanmaktadır.

PROTOKOL VE GöRGÜYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Belirli bir toplum yapısında dünyaya gözlerini açan insanın toplumdaki kültürle yoğrulmasının, doğduğu toplumun koşullarına uyum sağlamasının, kısaca toplumsallaşmasının aracı “dil”dir. İnsanın yaşadığı toplumun koşullarına uygun hale gelmesi; o toplumda geçerlilik gösteren kuralları, simgeleri, imgeleri algılaması ve bakmayı, görmeyi
öğrenmesidir. Algılamanın sadece bir yönü tekniktir, beyinle ilgilidir. Aynı toplumun üyelerinin algılama kapasiteleri ve algılama biçimleri birbirinden farklıdır.
Ahlak gelişimi, toplumun tüm değerlerine kayıtsız şartsız edilgin bir uyma değil, topluma etkin bir biçimde uyum sağlamak için değerler sistemi oluşturma sürecidir. Bireyler
dünyayı, başkalarının değerlerini göz önünde bulundurarak “doğru” ve “yanlış” olarak
değerlendirirler (White, 1988: 111).
Toplumlar da, insan gibi yaşayan, değişen ve de dönüşen, birer canlı yapılardır. Her
toplumun, algılama biçimi, düzeyi, yoğunluğu da birbirinden farklıdır. Karamsarlık,
şüphecilik; hoşgörülü olmak, kibirlilik, vb. çevreye, hem kişilere hem de toplumlara ilişkin, diğerlerinin onlara atfettikleri; -kendi- algılamalarına verdikleri adlardır. İnsan bir
algılama biçiminin egemen olduğu, kültürün içine doğar, toplumsallaşmayla kültürünü,
dolayısıyla algılamasının sınırlarını öğrenmektedir. İnsanın algılamasının sınırları davranışlarına da etki ederek, kültüre ait kalıplara dönüşür. Bir toplumun üyeleri ve diğer
toplumlarla kendi kültürünü paylaşır ve kuşaktan kuşağa aktarır. Her kültür, belirli bir
döneme, duruma, yaşayışa ilişkin bir anlam içermektedir (semboliktir). İşte, o anlam için
insanlar bir arada bulunmaktadırlar. Amaç, sadece yemek yemek (aç kalmamak) su içmek, uyumak, soğuktan ve sıcaktan korunmak, üremek, v.b. gibi fizyolojik gereksinimlerin karşılanmasından ibaret olmadığı için, insan yaşayışı diğer canlılardan farklı şekilde
gerçekleşmektedir. İnsan, kültür ve kültüre ait olanla birlikte fiziksel ve fiziksel olmayan
gereksinimlerini, diğer insanlarla birlikte yaşayarak nasıl karşılaması gerektiği bilgisini
öğrenmekte ve öğretmektedir. İnsan, içinde yaşadığı kültüre aittir ve benimsediği kültürün taşıyıcısı olan bir varlıktır.
Kişileri, kaygılı; mutsuz ve sağlıksız kılarak; gündelik hayatı yaşanmaz hale getiren
durumlar genellikle; kişinin kendisinin ya da toplumdakilerin görgüsüzce hareket etmesi;
nezaket kuralları dışında, ölçüsüz, kaba davranışlarda bulunmasından ileri gelmektedir.
Görgü kuralları insanın toplumdaki yaşayışının niteliğini belirleyen, bağlantı noktalarıdır.Başkalarının; tehdit olarak görüldüğü; başkalarını, hoşgörmenin değil horgörmenin,
baskı uygulamanın, zorlamanın yanısıra; başkalarının varlığını azaltıp, kendi varlığını arttırmanın, başkalarının hakkını bilinçli olarak gaspetmenin, olağan karşılandığı, yaşayışla
”görgü kuralları”yla belirtilen yaşayış taban tabana zıttır. İnsan, kendini ve diğer her şeyi
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doğayla bir bütün, “doğal” olarak kabul edebildiğinde, görgü kuralları bir anlam kazanacaktır. İnsan diğerleriyle birlikte anlam kazanmaktadır”, görüşü, nezaketin ilk kuralıdır.
Görgü kurallarının tanımladığı davranışlar; başkalarının tehdit olarak görüldüğü yaşayışın değil; diğerinin bir kazanım olarak görüldüğü yaşayışın gerekleriyle örtüşmektedir.
Toplum, üyelerinin arasında anlaşmazlık yerine anlaşmanın yaratılabildiği; “kalabalık,
yığın, kitle”den farklı bir örgütlenmeyi ifade etmektedir. Toplumda, savaş, anlaşmazlık yerine; barış ve anlaşma ile yaşanması için; toplumun üyelerinin, bilinçli ve gönüllü çabası
gerekmektedir.Toplum, görgü kurallarına uyan insanlar kanalıyla kendisini; diğer canlılardan farklılaştırmaktadır. Kendine yapılmasını istemeyeceğini başkasına yapmaması
gerektiği, hatırlatılmadan, davranışta bulunabilenler, “toplumsal”ı ifade etmektedir. Büyüklenmek; üstünlük kurmak, diğerinin varlığını azaltarak kendisine itaat edilmesini sağlamak için görgü kurallarını aracı etmek, görgüsüzlüğün en uç noktasında yer almaktadır.
Görgü kavramı, sadece hayatta kalmak ve yaşamak arasındaki nüansta anlam kazanmaktadır. Aynı şekilde yaşayışını, yardıma, ilgiye, desteğe muhtaç; hükmedilmeye, korunmaya, savunulan olmaya yatkın; itaatkar; izlenimi yaratarak, diğerini hükmedici bir varoluşa
sürükleyecek şekilde varlık göstermek; özetle edilgen görünüp egemenlik kurmak için
görgü kurallarını aracı eden kişi de hayatta kalmak ve yaşamak arasındaki nüansın farkında değildir. Görgü, farkında olan insanın özelliğidir.

Kültür ve Görgü Kuralları

Kişi neyi görüp neyi görmemesi gerektiğini; içinde bulunduğu toplumda, birlikte yaşadığı insanları bebeklik döneminde, taklit ederek; daha sonra da konuşarak, dinleyerek
okuyarak; okulda, sokakta, işyerinde deneyimleyerek öğrenmekte ve de uygulayarak geçerli kılmakta, sürdürmektedir. Kitle iletişim araçlarını da “uygun ve uygunsuz” olanı öğrendiğimiz toplumsallaşma sürecinin dışında tutamayız. Son dönemde; yeni teknolojiler,
bilgisayar, internet; internetdeki sayfalar, konuşma odaları, sosyal mecralar da; toplumsallaşmanın önemli durakları olma işlevini yerine getirmektedirler. Adı geçen tüm ögelerde, kendine özgü bir dil yaratarak; o dil aracılığıyla, taşınmakta, akrarılmaktadır. Buna
göre dil ile toplumsallaşma süreci arasında doğrudan bir ilişki vardır. Daha doğrusu dil,
toplumsallaşmanın önemli bir öğesidir.
Kültür bir insan topluluğunu diğer bir topluluktan ayıran değerler, normlar, inançlar,
varsayımlar ve davranış biçimlerinin bütünüdür; çok katmanlıdır, homojen değildir ve
durağan değil; değişkendir. Ayrıca kültür bireysel olamaz. Kültür toplumsala aittir; toplumdakilerin etkin ve edilgen etkileşimleriyle var edilmektedir.
Toplumsallaşmada, görgü, terbiye, nezaket, kabalık, vb. kavramlarla anlatılagelen; o
toplumun kültürüdür. Anlamı yaratan, değiştiren ve yok eden de insandır. Toplumu oluşturan kişilerin, kültürü; kültürle harmanlanmış kavramları, nasıl algıladığı ve davranışlarına yansıtttığı; söz konusu topluma ilişkin nitelendirmeleri de gözler önüne sermektedir.
Kültür kalıtımsal değildir, öğrenilir ve insanın genlerinden değil, sosyal çevresindeki unsurlar aracılığıyla üretilmektedir (Hofstede, 2001: 5). İnsan doğumuyla birlikte aile
içindeki kültürle gelişmeye başlamaktadır; okullarda ve daha sonra toplumdaki diğer organizasyonlardaki kültürle, yaşamı sonlanana değin şekillendirilirken; o da sonraki kuşaklara aktarmakta olduğu kültürü şekillendirmektedir.
Yaşlılara neden saygı göstermemiz gerektiğini, çevremize zarar vermememiz gerektiğini, neleri hoşgörmemiz gerektiğini, neyin korkunç neyin de komik olduğunu; saygımızı,
hoşgörümüzü, korkumuzu, sevincimizi görünür kılma biçimimiz de, içinde bulunduğumuz toplumla; toplumdaki kültürle bağlantılıdır. Bunun yanısıra, kültür, sözel, sözsüz ve
yazılı biçimlerdeki iletişimle, toplumdaki diğerleri, tarafından, toplumsallaşma sürecinde,
bize aktarılmaktadır. Örneğin,Osmanlı adabı (görgüyü), otoriteyi temsil eden büyüklere,
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yaşlılara hürmeti emrediyordu. Bir kişi otorite sahiplerine arkasını dönemezdi. Osmanlı
selamı, üst konumdaki kişilere gösterilecek temenni idi. Yaşlıların elini öpmek, üst konumdaki kişiler veya mahremiyet gereği kadınlarla konuşurken yüze bakmamak, el ve
ayakların görüşten uzak tutulması, adab-ı muaşeretin (görgü kurallarının) gereği olarak
kabul edilmekteydi. Geleneksel ev adabı, sedirler üzerinde oturmak, evde ayakkabı çıkartmak, bağdaş kurmak gibi vücut davranışlarından oluşmaktaydı. 19. yüzyılın sonlarında
sarayın ilk fotoğrafçısı Ali Sami, bir fotoğrafında kendi aile mensuplarını ideal bir Oryantalist ortamda resmetmektedir. Tarihî Türk kıyafetleri içinde kadınlar yerde otururken, erkekler duvara dayalı divanda bağdaş kurmuş oturmaktadır. Edepli bir tavır içinde
görünen aile fertleri, her ne kadar poz verilmiş bir fotoğrafın teatral karakterini taşısalar
da, geleneksel Osmanlı Türkünün davranışlarında istenen adaba uygun havayı yansıtmaktadırlar (Esenbel, 2000: 31).
Kültür, bir toplulukta zihnin ortak programlanmasıdır. Doğumundan itibaren, insanın zihnine; bilgisayarın işlevini yerine getirmesi için yapıldığı gibi, belirli yazılımlar/
programlar yüklenmektedir. Buna göre kültür, grupların veya toplulukların sahip oldukları değerler ve tutumlar doğrultusunda geliştirdikleri, paylaştıkları ve geleceğe taşıdıkları
davranış biçimi veya bir şeyleri yapma yoludur (Hofstede, 2001: 5).
İnsan topluluklarında, temel ihtiyaç; savunma, güvenlik, ticaret ve bunlarla ilgili
konularda, toplumsal düzeni sağlamaktır. Söz konusu, üç ihtiyacın karşılanması için
din/inançla ilgili tanrı ve tanrıların söylediklerini kutsal bir niteliğe kavuşturarak; bunları insanların kolayca benimsemesi ve taşınarak; kalıcı hale getirmek için ilgili çeşitli
yaklaşımlar sergilenmiştir. Doğaya hükmetmeye çalışan insan; insanüstü ve doğaüstü
varlıkları, efsaneler, masallarda konuşturarak, doğayla ve kendisiyle olan etkileşimi
gelecek kuşaklara aktarmıştır. Söz konusu hikayelerde, insanın hayatını sürdürmesine
ilişkin gereksinimlerini; topluma yön veren kişilerin yaptıkları ve bunlara ilişkin duyguları yer almaktadır.
Görgü, nezaket, protokol kavramları, kültürle birlikte anlam kazanmaktadırlar. Protokol kuralları; yaratılmak istenen kültüre ilişkin, öykünmeyi içermektedir. Protokolle
algılanabilir kılınanların tümü, öykünülen kültürü işaret etmektedir. Kişilerin Ne zaman? Nasıl? davrandıkları, onların kültürünün göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Kişi kabul etse de etmese de, aynı topluma dahil olan diğer kişilerin, davranışları; dolayısıyla o toplumdaki herkesi temsil eder hale gelmektedir. Ailemiz, arkadaşlarımız; vatandaşlık bağıyla bağlı olduğumuz diğer kişilerle aynı kültürün temsilcisi haline gelmiş
oluruz. İlk olarak 18. yy.da, Avrupa’da “barbar” kelimesine karşıt olarak “eğitimli” insan
anlamında kullanılan, kültür; 1843’de Gustav Klemn tarafından yazılan ‘İnsanlığın Genel Kültür Tarihi’ adlı kitabında, “bir insan topluluğunun yetenek ve becerileri, sanatları
ve gelenekleri; insanın yaşama biçimine dair ilişkin her şey” olarak tanımlanmıştır (Jahoda, 1992). Kültür, insan topluluklarının özgünlüğünü görünür kılan, insan tarafından yaratılan ve aktarılan sembollerle ifade edilen düşünce, duygu ve davranış biçimleri” olarak
tanımlamaktadır.
Görgü, protokol ve bunlara bağlı kurallar da, insan ve toplumun davranışlarında; kültürün görünür kılınan yanıyla ilişkilidir. Saygı, saygı duymak ve saygı göstermekle birlikte
anlam kazanmaktadır. Saygı gösterme şeklimiz ve nelere saygı gösterdiğimiz, kültürümüzle ilgilidir. Dini, milli, örfi, felsefi; ailevi olarak, saygı gösterme şeklimiz tanımlanmıştır.
Bu tanımlamaların her biri kültürdür; doğaya ait olanın insan tarafından yeniden düzenlenmiş bölümünü kapsamaktadır. Su içmek doğaldır; suyun bardak kullanılarak içilmesi,
bardağın ele alınma biçimi; doğal olanı insanın yeniden düzenlemesidir. Görgü kuralları
düzenlemenin yapılmasını sağlayan araç işlevini görmektedir.
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Protokol

Protokol sözcüğü, Fransızca “protocole” kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Protocole, sözcüğü, Fransa’da ilk defa 1330 yılında “Resmî Evrak, Resmî Tutanak” anlamında; 1829 yılında
da, “Resmî ilişkilerde ve törenlerde önde gelme hakkı ve biçimsel davranışlar konusunda
uyulması gereken kurallar bütünü” anlamında kullanılmıştır. Fransızlar ve İngilizler diplomatik alanda, “protokol” “protocole diplomatique” kelimesini; kamusal alanda, “Devlet
başkanı ve önemli şahsiyetler nezdinde, resmî kabullerde ve mahkemelerde uygulanan
davranış biçimleri” olarak “etiket” etiquette kelimesini; ayrıca, toplumsal yaşamda uygulanan saygı ve nezaket kuralları için “Davranış Bilgisi” anlamına gelen “le savoir-vivre” deyimini kullanmaktadırlar. Kelimelerin, ait oldukları dildeki yazılışlarını, kimi metinlerde
birebir kullanıldığına tanık olabilirsiniz. Bu kelimeler aynı zamanda, bir kültüre, bir ülke
ya da dönemdeki yaşam tarzına ait her şeyi içeren terimler gibi de kullanılmaktadır.
Türkçede, devlet ve kamu kesiminde; gündelik hayatın devleti temsil eden kısmında, daha özel davranmayı içeren kısaca; resmiyet; resmi olmaya ilişkin esasların tamamı;
“protokol” ile ifade edilmektedir. Protokol, kelime anlamıyla bir kurallar manzumesidir.
Protokolün, özünde; ilk bölümde açıkladığımız, toplumsal hayatın olmazsa olmazı, “saygı
ve nezaket kuralları” ya da “görgü kuralları” bulunmaktadır. Osmanlılar’dan itibaren; günümüzdeyse yer yer; resmî alanda “teşrifat”, protokol ile; toplumsalda da “adab-ı muaşeret”
görgü kuralları ile aynı anlamları belirtmek için kullanılan, farklı Osmanlıca sözcüklerdir.
Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde ise Protokol, “Kimi kurumların ve o kurumların yöneticilerinin-özellikle yabancı kurumlar ve onların yöneticileriyle resmî ilişkilerini ve törensel etkinliklerini düzenleme; törene katılanların öncelik ve sonralık durumuna göre
yerlerini belirleme; törensel davranışları ve kuralları saptama” olarak tanımlanmaktadır
(Bozkurt vd., 1998: 209).

Görgü

Kişinin toplumsal hayatında; toplum tarafından kabul gören davranış şekilllerini tanımlamak için dilimizde görgü, görgü kuralları, etiket; İngilizcede, etiquette; Fransızcadaysa
étiquette, convenance, protocole, sözcükleri kullanılmaktadır. Görgü kuralları yerine
Adabı-ı Muaşeret ifadesi, günümüzde de yaygın bir şekilde “yaşama, insana yakışır şekilde toplumda varolmayı; bu varoluşa ilişkin unsurlar”ı tanımlayan, Osmanlıca bir terimdir.
Türkçe’de, “Protokol ve Görgü Kuralları” ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?
İnsan yaşayışında; işyeri, ev, okul, sokak, kütüphane,vb. toplumun farklı katman ve çevrelerinde buralardaki, aile, yakın çevre, iş arkadaşları, samimi arkadaşlar, tanınmayan kişiler gibi farklı kişi, grup, topluluklarla kurdukları; arkadaşlık, dostluk, akrabalık gibi farklı
türdeki etkileşimlerde; gereksinimler ve bu gereksinimlerin karşılanmasında insan ve erdemleriyle ilişkilendirilen, görgü, nezaket, zerafet, vb., konulara önem vermeleri, “görgü
ve nezaket kuralları” ile sağlanmaktadır. Toplumla etkileşim halinde olmak, bu etkileşimin
ahenkli bir şekilde gerçekleşmesi hem toplumun hem de toplumu oluşturan ögelerin kendilerini daha uyumlu ve düzenli hissetmelerini sağlamaktadır. Çünkü; görgü kuralları yaşanılan yer, zaman, mekan; kültür çerçevesinde; terbiye, nezaket, incelik/kibarlık, zerafet/
letafet, saygı, gibi “insana ait olduğu varsayılan”, erdemlerin davranışa nasıl yansıtılması gerektiğini açıklamaktadır. Görgü kuralları, kişilerin içinde bulundukları/bulunmaları muhtemel toplumsal katman ve yapılarda, “diğeri” ile, konuşma ve dinleme, tanıma ve tanıtma,
anlama ve anlatmanın karşılıklı ve uyum içinde gerçekleştiği bir iletişimin kurularak; anlayış, kabul, bağlılık, sevgi, saygı, benimseme, farkında olma, koruma, korunma gibi farklı
gereksinimlerin karşılandığı, bir bireysel ve toplumsal yaşantı, ve bu yaşantıyı sürdürecek;
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insan ve toplumun varedilmesine de hizmet etmektedir. Görgü olmadığında; huzurun yerini huzursuzluk, uyumun yerini uyumsuzluk, saygının yerini saygısızlık, kibarlığın yerini
kabalık, samimiyetin yerini samimiyetsizlik; laubalilik, hoşgörüsüzlük, alarak; toplum ve
toplumu oluşturanlar arasında; savaşın olduğu bir yaşantı hakim olacaktır.
Resim 1.1
Görgü Kuralları Yolda
Yönümüzü Gösteren,
Kaybolmamamızı
Sağlayan Pusula
Gibidir
Kaynak: Microsoft
Office, Word 2011,
Görselleri (Clip Art)

Görgü kavramı, görgü kuralları da düşünülerek, aşağıdaki şekilde tanımlanabilmektedir:
• Yaşamı iyi yönlendirme sanatı,
• Toplumların tarihi süreç içerisinde geliştirdikleri saygı ve incelik kuralları,
• Nezaket kuralları üzerinde bilgi sahibi olan ve onları uygulamasını bilen insanların
sahip oldukları vasıflardır.
“Nezaket”, bir toplumda en iyi olarak algılanan davranışların bütünü ve bu davranışların
sergilenmesidir. Bu yüzden nezaket bir düşünce değil, bir davranıştır.
Buraya kadar verilen tanımlardan da anlaşılacağı gibi, nezaketi ve görgüyü birbirinden
ayırmak pek mümkün değildir. Görgülü kişinin esasen nazik bir insan olduğunu, kaba bir
insanın istese de görgülü olamayacağını söylemek yanlış olmaz. Bu kurallara uymayı, ilke
olarak benimseyip; yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olarak, mutlaka uygulamayı ilke
edinmek gerekmektedir.
Görgü; görüntü, görünen, görmek istenilenle ilgilidir. Davranışta bulunurken; o anda
ne yaptığımızı, nasıl göründüğümüzü; aklımızın aynasından görerek yapmak, görgülü olmaktır. Bilindiği üzere, insanların yaptıkları, davranış şekli, yapma biçimlerimizi, sadece
o an dahilinde değil, çok sonrasını da etkilemektedir. O halde, yaşamlarımızın, bizden
sonraki yansımalarını görerek yaşamalıyız. İnsanın değeri, kısacık ömrüne sığdırdıkları;
çevresindekilerin de yaşayabileceği bir bulunurluk göstermeyi, kimse uyarmadan, gerçekleştirme yetisinden, iradesinden ileri gelmektedir. Eğer görgü kuralları, insanın farklı
gereksinimlerini daha kolay karşılanması için idareten yapılan, davranışları belirleyen kurallar olarak algılanırsa; toplum, yaşanılamaz hale gelebilir. İnsanlarla samimi dostça ve
içten ilişkiler kurmanın koşulu, nazik ve içten davranışlar göstermektir. Kaba, kırıcı ve
kaprisleri olan bir insanın, nazik davranışlar gösterip insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması
olanaksızdır. Her örgüt çalışanı görgülü, zarif, nazik, ince, hoşgörülü, sade ve dikkatli olmayı, görevini etkin bir biçimde yerine getirmenin koşulu olarak görmesi gerekir.

2

Görgü ve görgü kurallarını, kişi ve kişilerden oluşan toplum açısından açıklayınız.

1. Ünite - Görgü ve Protokol Kavramı

GÖRGÜLÜ İNSAN VE TOPLUM DÜŞÜNCESİ

Görgü ve yaşam kurallarına uyup, uymamanın görünüşte büyük bir önemi yok gibi düşünülebilir; ancak görgü ve yaşam kurallarının, kanunlardan daha etkili bir yaptırım
gücü vardır; o güç, insanlardaki beğenme ve beğenilme isteğidir. Kişi, ancak beğenildiği
müddetçe toplum tarafından kabul görecek; dışlanmayacaktır. İnsanın hayatta kalması, yalnız kalmamasına bağlıdır. Tüm canlılar, hayatta kalmak yönünde hareket ederler.
İlk Çağ’daki insan topluluklarının, zor doğa koşullarında, vahşi hayvanların saldırılarına maruz kaldıkları; birlikte daha büyük hayvanlar avlayarak, birbirlerini koruyarak,
“hayatta kalma” şanslarını arttırmışlardır. Sürü halinde yaşayan canlılar, kendilerini avlayacak canlıya, sürü içinde, bir aradayken tek başlarına olduklarından daha büyük görünerek de yaşama şanslarını arttırmakta; başka bir ifadeyle, av olma ihtimallerini azaltmaktadırlar. Çünkü, algılama göz ile başlamaktadır. Fiziksel büyüklük, gücünün onu alt
etmeye yetip yetmeyeceği, “avlanma” söz konusu olduğunda, anahtar bir öneme sahiptir.
Birçok canlı türü, beslenme ve barınma gereksinimlerini, belirli şartlarda, en azından
“hemen ölmemek için öldürülmemek” ekseninde önlemler alarak karşılamaktadır. İlkel
topluluklarda, daha büyük, daha güçlü, daha saldırgan, olana göre hareket edildiği muhakkaktır. Uygarlığın insanın topluluklar halinde yaşamaktan, toplumsal düzene geçmesiyle mümkün olduğu belirtilmektedir. İnsan davranışlarının temelinde, “avcı-toplayıcı”
olduğu dönemlerin etkisi görülmekte; bu etki kimi yönleriyle hala işlerlik göstermektedir. Toplumu da topluluktan ayıran belli başlı özellikler, tabakalaşma, işbirliği, işbölümü,
roller, vb. olarak tanımlanmaktadır.
Kişiler toplum içinde, toplumsal kurallara uyarak varolurlar. Aile içi terbiye, dini kurallar, gelenekler, örf adetler ve görgü, nezaket kuralları toplumsallaşmayla var edilmektedir.
Bireyin kişiliğinin oluşmasında başkalarının davranışlarının gözlenmesinin önemli
bir etkisi söz konusudur. Özellikle ergenlik döneminde gençler, değer verdiği kimselerden
gördükleri davranışları benimseyerek uygulamaya çalışırlar. Ergenler, yetişkinlerin nasihatlerinden çok gözlem ve model alma yoluyla bilgi ve tecrübe kazanırlar. Böylece gençler,
model aldığı kimselerden gördüğü, işittiği davranış ve tutumları uygulamaya çalışırlar. Bu
şekilde ergenlerin sosyal gruba uyumu, olumlu yönde etkilenerek başkaları ile iletişimi
kolaylaşır ve onlar topluma kolayca uyum sağlayabilirler (Köknel, 1988: 241).
Kişi kuralları dikkate alarak davranmaktadır. Ayrıca; kişilerin içinde bulundukları
toplumun bir üyesi olmalarının dışında, bir işyerinde çalışmaları nedeniyle de sorumlulukları olmaktadır. İşletmede varolan kurallara uyan çalışan kişi diğer kuralların dışında,
iş etiğine ve protokol kurallarına uyarak iyi bir çalışan olmaktadır.
Kişinin kendini beğenilir kılacak şekilde davranması; diğerlerinin onayını alarak toplumun içinde yaşayabilmesi içindir. Diğerlerinin içinde ve birlikte; onlardan onay alırken
de beğenilme isteğini karşılamakta; kendine yönelik beğeniyi pekiştirmek ve tüm bunlara
ilişkin “ben” duygusunun olumlu yönde etkilenmesini sağlamaktır. İnsan ben duygusunu
destekleyerek, “benlik hazzı” elde etmektedir. Ancak, kişi her şeyde olduğu gibi, “ben”
demekte de aşırıya gitmemelidir. İnsanın uyum davranışının dayanakları, tüm canlılarda
var olan hayatta kalma arzusu ve yine tüm canlılarda ortak olan türünü sürdürmek için
eş bulmak, beğenilir olmak arzusudur. Seçen olmak, için beğenilen olmak; seçilmeyi hak
eden olmak için; kendini diğerleriyle birlikteyken, diğerleri tarafından farkedilir kılacak
bir ayırt edicilik yaratma isteği; insanın görünüm ve tavırlarında görünür hale gelirken;
toplum dışında olmamak dengesi korunmaktadır.
Yaşamın devam ettirilmesiyle ilgili, tüm canlılarda gözlenen, temel yaklaşımlar; insan
söz konusu olduğunda karmaşık bir hal almaktadır. Karmaşıklığı yaratan, sadece hayatta kalmakla yetinmeyen, “hayatta kalmalıyım”dan “hayatta kalmam şu şekilde olmalı”yı
üreten; farklılaşmayı, diğerlerinin farklılaşmalarının da ötesine taşıyacak şekilde gerçek-
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leştirebilmiş ve de gerçekleştiriyor olan, “insan”dan ileri gelmektedir. Çünkü; “insan diğer
canlılardan farklı olarak bütün yaşamı boyunca kendi kimliğini inşa etmek için uğraşmaktadır. Bu nedenle nasıl göründüğü, gerçekte nasıl olduğundan bile daha önemli olabilmektedir”. İnsan, sadece birşeyin gerçekleştiriliyor olmasıyla yetinememektedir. İnsan,
“ben” demektedir. Ben, demek, biz diyebilmeye, engel değildir. Toplumu oluşturan fertler,
diğer fertlerin “ben” duygusuna zarar verdiklerinde, kendilerine, toplum kanalıyla zarar
veriyor olduklarını akıllarından çıkarmamaları gerekmektedir.
Toplumda sevilen, sayılan, aranan ve sözü geçen bir insan olmamız, bu kuralları tam
olarak bilmemize ve uygulamamıza bağlıdır. Görgü, insanın kendine saygı duygusunu
güçlendirir ve bu saygı, güçsüzleri ezmekten alıkoyduğu gibi, kişinin dengesiz davranışlarına da engel olur. Terbiyeli kişi, kendisine saygı duyduğu için başkalarına da saygı duyan
kişidir. Bu öz saygı, onu kişilik zaaflarına düşmekten daima alıkoyar. Görgünün esası da,
kendine ve başkalarına karşı saygılı olmaktır. Çünkü insanı gerçek insan yapan onun davranışlarıdır (Altınöz ve Tutar, 2006).
Çağdaş toplumlarda içinde yer alan insanın son derece güçlü bir kendini başkalarına beğendirme, sevilme, sayılma, itibar görme isteği vardır İşte bu istek, kişiyi görgülü
olmaya yöneltir. Bunun nedeni de toplum içinde “ben” ile uyumlu bir şekilde yaşamaktır. Hayatta kalma isteği tüm canlılarda bulunmaktadır. Ancak, insanın hayatta kalmakla
yetinmediğini; toplum düşüncesini insanın görgü kuralları ile yaşamasına bağlı olarak
sürekli kıldığı bir sistem ürettiğini, belirtebiliriz.
Görgülü olmak ya da görgüsüzlük sadece kişinin kendisini etkilemez; ailesini ve hatta
gelecek kuşakları da etkiler. İyi davranışlar ve alışkanlıklar, çocuklara bırakılabilecek en
değerli ve belki de tek mirastır. Birinin yüzünün kızarması için söz söyleyen, tavır alan
uzun vadede; kendi yüzünü değil kızartmak; karartmış olur. Bu yüzden insanlar kısa vadeli değil; uzun vadeli etkilerini düşünerek davranmalıdırlar; sevdiklerine ve de ailelerine;
sevmediklerinden daha fazla zarar verecek; hal ve hareketlerde bulunmamaya özen göstermelidirler. “Baba ya da anne ekşi elma yese, oğlanın ya da kızın dişi kamaşır”, atasözü
bu gerçeği özetlemektedir. İnsanlar görgülü, terbiyeli olarak dünyaya gelmezler. Bu kurallar, sonradan yaşam boyu bir kültür içinde öğrenilmektedir.

Terbiye

Terbiye dilimize Arapça’dan geçmiş bir sözcüktür; eğitim, görgü, birşeyin kıvamını arttırmak, koyulaştırmak, sertleştirmek suretiyle sağlamlaştırmak; (birşeyi) belirli işlemlerden
geçirerek arzu edilir hale getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Terbiye almak (veya
görmek), terbiye etmek, terbiyesini bozmak, (birinin) terbiyesini vermek; beden terbiyesi,
ifadelerinden anlaşılacağı üzere, terbiye kavramı, erdemli olmak, iyi ahlaklı olmak, görgülü olmanın; gereklerini yerine getirmekle ilgilidir. Kişiler, terbiyeli, tanımına uymak için
hal ve tavırlarını, yaşayışlarını yeniden düzenlemektedirler. Öyleyse, bir yerdeki görgü
kuralları aynı zamanda, terbiyeli insan için referans olabilmektedir. Halk dilinde, binek
hayvanlarının dizginlerine de terbiye denilmesi; hızlanmak yerine, yavaşlamak; bağırmak
yerine, sessizleşmek; konuşmak yerine, susmak şeklinde gerçekleştiğini; kendinden ödün
vermek, alçakgönüllü olabilmek, ukalalık yapmamak, vb. tanımlamaların da terbiyeli olmakla ilişkilendirildiğini belirtebiliriz.
İnsanların topluluk halinde yaşamaya başladıkları günden beri, oluşturdukları görgü
kuralları, onların hayatlarını düzene soktuğu gibi hemen her zaman, aralarındaki ilişkilerde, haberleşme, yemek, giyim, ev sahipliği, misafirlik, tanışma, konuşma vs. gibi hallerde
de, onlann insanca yaşamalarını sağlamıştır. Aslında, her şeyde olduğu gibi, görgüde de,
kibarlıkta da aşırılıktan kaçınmak en doğru hareketleridir. Ne yaparsak yapalım, nerede
olursak olalım, görünüşümüzle, davranışımızla çevremizi rahatsız etmemeyi ilke edinmek
esastır. Gerçekten görgülü olmanın ilk ve önde gelen şartı budur.

1. Ünite - Görgü ve Protokol Kavramı

Terbiye ya da edep kavramı; ahlak ve dini inançla bağlantılı olarak sıkça kullanılmaktadır. Kişinin ahlaklı olması için ahlak kurallarına; görgülü olması için görgü kurallarına
uyması gerekmektedir.
Kibarlığın, inceliğin, zarafetin en değerlisi yürekten, içten gelenidir. Bununla beraber, sosyal ilişkilerde çoğu kez iyi niyetimiz ve sezgilerimiz, ne türlü davranmamız
gerektiğini belirlemeye yetmez. İşte o zaman görgü kurallarına başvurmamız gerekecektir. Bunun için de tek yol, görgü kurallarını öğrenmektir. Çünkü nezaket ve terbiye,
her yaştaki insana yakışan, onu sevimli ve saygılı kılan sihirli bir özelliğe sahiptir. Ailede, mahallede, okulda, çarşı-pazarda, toplu taşıma araçlarında, her zaman ve her yerde
nazik ve terbiyeli insanlar ilgi odağı haline gelir, derhal fark edilirler. İnsanlar onlarla
birlikte bulunmaktan sıkılmaz, aksine tebessüm ve sıcak bakışlarıyla onlardan hoşlandıklarını ifade ederler.
Toplumda, nazik, terbiyeli ve kibar bir kişi, kaba birinden daha beğenilir olarak nitelendirilir ve diğerleri tarafından kabul görür. Tutum ve davranışlarında tutarlı olabilen
kişi, tutarsız davranan kişiye göre daha fazla güven verir.

Nezaket

Nezaket kavramı, “insanların birbirlerine zariflik, incelik ve ölçülülük çerçevesinde davranmaları veya birbirlerini incitmemek için gerekli özeni göstermeleri”; nazik olmaları,
anlamında kullanılan bir kavramdır. Nezaketen davranışta bulunmak, bir arada yaşamak
adına, diğeri ile aramızda kurmuş olduğumuz köprü ya da uzlaşma noktasıdır. Karşımızdakine, “Seninle, nezaket ekseninde irtibat kuruyorum. Sen de benimle aynı nezaket
ölçüleri içinde irtibat kurmalısın”, mesajını, nezaketen gerçekleştiridiğimiz davranışlarla
sağlamaktayız. Görgü kurallarına uyarak, nezaketen davranmış; “terbiyeli”, “nazik” sıfatlarını almış ve kendimize de aynı doğrultuda davranılmasını sağlamış oluruz. Görgülü
olmaksa; bunların çok ötesinde bir varlık halini tanımlamaktadır. Görgülü insan, diğeriyle
karşılıklılık ekseninde; bazı nitelemelere sahip olmak için davranış geliştiremez; görgülü
insanın, nazik olmamak, kabalaşmak, zarar vermek gibi bir düşüncesi olmaz; onun varolması, diğerinin de en az kendisi kadar iyi olabileceği bir toplumun mümkün kılınmasıyla
bağlantılıdır. Görgülü insan, kimseden karşılık beklemeden, yaşamak istediğini mümkün
kılacak şekilde davranarak yaşantısını sürdürecektir. Kendisinden daha iyi durumda olanın halinin bozulması için, herhangi bir davranışta bulunmadan ve başkasının bulunmasını sağlamak için bahane üretmeden, varlık göstermek; görgülü insana özgüdür. Görgülü
insanlar, toplumda, farklı davranışlarıyla göze batan kişilerdir. Ancak, onların, gösteriş
yapmak, saklanmak türünden yaklaşımları yoktur. Ailevi, milli, örfi, kanuni, dini bir yaptırım uygulanmaksınızın, başkalarının varlığını kendi varlığı için tehdit olarak algılamayan insanlar, “görgülü insan”dır. Görgülü insanın görgüsüz olması düşünülemez; ancak,
tüm kurallar ve diğer yaptırımlar insanı yaşatacak şekilde yapılandırılmadığında, kişiler
yıkıcı tavırlar gösterebilecektir.
Nezaket kavramının diğer bir tanımı da, “toplumda bireylerin birbirleriyle olan gündelik ilişkilerinde uymaları gereken ölçülü davranış kuralları”dır (Öznal, 1996). Görgü ise, bir
topluma veya kuruma ait uyulması gerekli kurallar bütünüdür. İnsanlar ancak birbirlerine
görgü kurallarına göre davranmaları durumunda nazik olabilirler. Nazik olmadan, görgü
kurallarına uymak olanaklı olmadığı gibi, görgü kurallarına uymayan bir kişinin de nazik
olarak değerlendirilmesi söz konusu olmayacaktır. Buna göre, nezaket ve görgüyü birbirinden ayırma olanağı yoktur. Görgülü bir insan aynı zamanda nazik bir insandır. Ancak,
bir önceki paragrafta belirtilenler ışığında; nezaket gösteren her insan; aynı zamanda da
görgülü bir insan olmayabilecektir.
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Nezaket kavramı; naziklik, zariflik, incelik, terbiye (edep) kavramlarıyla benzer nitelikte bir anlama sahiptir. Nezaket gösterilmesine ilişkin kurallar, karşılıklı saygı ve anlayış
temelinden gelişmektedir. Çükü nezaket ve incelik, insanın ömür boyu özenle hem uygulaması hem de koruması gereken özelliğidir.
Nezaket gösterisinde doğal olunmalıdır. Sırf görenler bana kibar ve nazik desinler diye
kibarlık gösterilmez. Görgülü ve tecrübeli bir kimse, bu göstermelik kibarlığı derhal fark
eder. Öyle ki göstermelik kibarlığı ve nezaketi hissetmek için fazla tecrübeli olmaya gerek
yoktur. Parapsikoloji uzmanları, ilk defa karşı karşıya gelen iki insanda sözlü iletişimden
önce beyin dalgaları yoluyla bir iletişim meydana geldiğini ileri sürmektedirler. Her insan
az veya çok bu deneyimi yaşamıştır. İlk defa gördüğünüz bir insanı ya sever ya da sevmezsiniz. Ancak bu duyguların nedenini açıklayamazsınız. Ama olumsuz ileti aldığınızda bir
huzursuzluk da duyarsınız. Çünkü karşı kişiden beyin dalgaları yoluyla size ulaşan bilgiler
olumlu değildir ve bu sizi huzursuz etmiştir.
Nezaket kurallarına aykırı davranarak görgülü olunamaz. Hem nezaketsizliğin, hem
de görgüsüzlüğün doğal sonucu, kabalıktır. Görgü ve nezaket kurallarına uymanın doğal
sonucu ise, zarafet ve inceliktir. İnsanlar gündelik davranışlarında nezaket kurallarına uydukları ölçüde barış ve esenlik olur. Özellikle iş ortamlarında nezaket kurallarına uymak,
iş tatminin ve çalışma barışının vazgeçilmez koşuludur. İnsanlar nazik davranmakla zaaf
göstermiş olmazlar. Asıl zaaf işareti, korku ve güvensizlikten dolayı çevredeki insanlara
karşı saldırgan bir tutum içinde olmaktır. Ölçüsüzlük, uyumsuzluk ve gösteriş, nazik bir
insanda rastlanabilecek davranışlar değildir.
Beslenme, barınma gibi insan davranışlarının zorunlu gereksinimlerinin yanında, bir
de insanın yaşamını kolaylaştıran, ona bir anlam ve değer kazandıran etmenler vardır.
Bunlar nezaket kurallarıdır. Nezaket kuralları yaşama bir estetik ve incelik kazandırır. Bu
kurallar bize zorla kabul ettirilmek istenen, laf olsun diye konulmuş, yaradılışımıza ters
düşen kurallar değillerdir. Aksine, toplum içinde yaşamayı kolaylaştıran, hemen hepsi de
akla yakın bir sebebe dayanan kurallardır. Nezaketten kaynaklanmayan, yani içten, yürekten gelmeyen erdem, erdem değildir.
İnsanın tüm davranışlarında olduğu gibi nezaket ve görgüyü içeren davranışlarında
da bir doğallık ve içtenlik varsa bunun bir anlamı ve değeri vardır. Kibarlık, zarafet ancak,
ölçülerimize göre dikilmiş bir elbise gibi üzerimize oturmuşsa anlamlıdır. Yoksa sırtımızda iğreti duran bir kiralık elbise izlenimini bırakıyorsa, bir özentiden öteye gidemez ve
inandırıcı olamaz. İşte bunun için, bildiğimiz, öğrendiğimiz görgü kurallarını günlük yaşamımızda sürekli olarak uygulamalıyız. Ancak o zaman bunları gerçekten kendimize mal
eder ve doğal davranışlarımız haline getirebiliriz.
İnsanların birbirlerini memnun etmeleri veya kırmaları basit bir davranışla, bir tek
cümleyle, bir bakışla olabilir. Ruhun, iradenin, tevazunun ve üslûbun hakkını vermeyenler nazik olamazlar. Çoğu kalpler, dil kullanımında hassas olamayan kişiler tarafından
kırılır. Bu da, toplumdaki, bağların zayıflamasına ve kopmasına neden olmaktadır.

GÖRGÜSÜZ DAVRANIŞLARIN TEMELİ

İnsanın içinde bulunduğu doğal ve toplumsal dünyayı kendi amaçları doğrultusunda en
etkin ve verimli bir şekilde değiştirilebilmesi ve kontrol edebilmesi için insan bilgisinin
ve deneyimlerinin en gelişkin bir şekilde toplumsal yaşama uyarlanması gerekmektedir.
Durkheim (2006) toplumsal normların tüm bireyleri bu normlara uymaya zorladığını
ve böylece toplumdaki bireylerin benzer davranışlar sergilediğini belirtmektedir. Grup ruhu
kavramına göre grubun bireylerin üzerinde onlardan ayrı ve onları etkileyen bir ruhu vardır.
Diğer bir deyişle, birey hiçbir şekilde içinde yaşadığı toplumdan soyutlanamaz. Onun için
sosyolog Gurvich (1999) “birey toplum içinde toplum da bireyin içindedir” demektedir.
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İnsanın davranışlarına ve sosyal ilişkilerine yön veren içindeki duygu ve düşüncelerdir.
Kişi içinde sevgi var edemezse; güler yüz, cömertlik, yardımlaşma ve dayanışmayı da
var edemeyecek ve riyakarlığın ötesine geçemeyecektir. Ölçülü davranışları kalıcı kılan,
kişinin erdemli olmaya gayret etmesiyle ilgilidir. Erdemlilik, iyi huy, temiz bir karakter,
sağlam bir vicdan geliştirebilmektir. Erdemli olmaktan kaynaklanan görgülü bir davranış
süreklilik gösterebilir. İyi huy, sağlam karakter; bunların doğuştan mı geldiği yoksa sonradan mı kazanıldığı meselesi ahlak felsefesinin bir başka tartışma konusudur. Doğuştan
gelen özelliklerimiz ve farklılıklarımız elbette olmakla birlikte, bunların bir yatkınlıktan
ibaret olup, iyi (veya kötü) yönde geliştirilmeye açık ve muhtaç olduğu kesindir.
Sözlü veya yazılı dilde nezaketsizce davranılması; yeterli düzeyde algılayamamaktan
kaynaklanabilir. Kişiler, yorgun, öfkeli, alkollü, olduklarından ötürü; bildikleri kuralları unutabilirler. Bunun dışında insanın, diğerini algılayamaması, bilinçli olmamasından
kaynaklanabilmektedir. Bilinçsiz yaşayan kişiler aynı zamanda bilinçli kişilere göre, daha
yüzeysel yaşayacaklardır. Kavramları ve hayatı sadece görünen kısmından ibaret sayarak
algılamakla; bunların sadece yüzeylerinden ibaret olmadığını kabul ederek algılamak iki
ayrı, varoluş tanımlamaktadır. Her şeyin, göründüğünden daha azı/fazlası olabileceğini kabul etmek; insan algılamasının sınırlarının farkında olmaktır. Görünen gibi değil,
“o halde araştırmalıyım” yaklaşımı da kişinin ve toplumun dengesini bozacaktır. Şüphe,
duygusunu besleyecek bir algılama da en az yüzeysel algılama kadar zararlıdır. Diğerini
rahatsız etmeden, var olmak için görgü kuralları uygulanmaktadır. Selamlaşmak, sohbet
etmek, birlikte vakit geçirmek, sevmek, saymak; misafir etmek, misafir olmak, hediyeleşmek, vb. gibi görgü kuralları; “hiç yapılmasa daha iyi olur”, haline getirilmeden yapılmalıdır. Toplumda, diğerini önemsizleştirmek için yapılacak her davranış, davranışta bulunana en büyük zararı vermektedir. Görgüsüz davranışların temelinde, kişinin bilinçsizliği ya
da sadece kendisinin farkında olması hali; bencilliği yer almaktadır.
Bilinçsiz kişi, akılldır, duygusaldır ancak bunun farkında değildir. Bilgisi vardır ama
bilgiyi kullandığı yer uygun değildir. İnsanların, bilinçli olarak bilinçsizliği tercih etmesi,
derin analizlerle açıklanabilir. Kime, neyin, nasıl söyleneceğini insanlar toplumsallaşmayla öğrenmektedirler. Farkındalık, bilmenin, deneyimlemenin de üstünde bir kavramdır.
Sosyal ilişkilerde örnek kişilerin davranış ve sözlerine dikkat çekmek, bu tecrübe ve duyarlılığı kazandırmaya yardımcı olabilir. Ancak, kişi içeriden harekete geçmediğinden,
sadece belirli şartlarda, “görgüsüzlük” olarak belirtilen davranışları gerçekleştirmez. Eğer,
“görgüsüzlük” olarak tanımlanan davranış, kişiye göre yaşamsalsa; o zaman kişi görgüsüzlüğünü yaşayacağı şartlar geliştirmeye; buna yönelik ortamlar var edecektir. Kişinin bilincini, kontrol ederek, onu davranışa yönlendirmek, doğru değildir. Kişinin sahip olduğu
bilinç, eğer onun isteğiyle uyarılırsa, devamlılığı olan davranışlar edinebilir. Farkındalık
sahibi olmak, bilinçli olarak bilgi edinmeyi, anlamayı, benimsemeyi ve uygulamayı gerektirmektedir. Sunulan istenilen zaman, ortam ve koşullarda tekrar etmek için hafızaya
almak; eğer bilinçli olarak yapılırsa; görgü, nezaket kuralları anlamını bulmaktadır.
Bencillik, insanın yıkıcılığıyla ilgili çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Onun varoluş
halinin zarar vermek, şiddet göstermek üzere olduğu, dini ve felsefi metinlerin temasını
oluşturmaktadır. İnsanların neden uyumsuzluk davranışı sergilediğinin tartışmalı yönü,
ünitemizin konusu değildir. Bencillik denilen var olma hali; sinirlenerek birisine yapılan
yakıştırmanın çok ötesindedir. Toplum ve diğerlerini düşünmek, uzlaşmak bencil insanlar için olanaksızdır. Bencil yerine egoist kavramı da kullanılmaktadır. Kişilikle ilgili metinlerde, karşımıza çıkan ego, ben kavramıyla benzer anlamda kullanılmaktadır. Çevreyi
sadece, kendini yüceltecek şekilde algılayan ve bunun için toplumun dışında da kalmak
istemeyen kişi, “egoist”tir. Bencil ya da egoist yapıdaki kişiler; toplumdaki diğerini; kendi
kişiliğini parlatacak şekilde ve aynı zamanda da diğerleri tarafından, beğenilen, önemse-
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nen, desteklenen olacak şekilde toplum içinde varlık göstermektedirler. Toplumda, bencil
kişilere, “bencil” tanımlaması yapmak güçtür. Çünkü; kişiliği parlatan ve de kişiliği allkışlayan, destekleyen, onay verenler ayrı noktalarda kişiye hizmet etmektedir. Ünlü insanların biyografilerinde, onlarla ilgili bu varoluşa yönelik örneklere rastlanmaktadır.
Yaşadığımız çağda, insanlardaki, bencilliğin üst noktalara vardığını belirten yorumların varlığıyla; güncel olaylar da birbiriyle örtüşmektedir. Kibir (hor görmek, aşağılamak),
açgözlülük, zevk düşkünlüğü, hasetlik (kıskançlık), öfke (yıkıcılık), üşengeçlik (ertelemek)
bencillikle bağdaştırılabilecek özelliklerdir. Bunların yanısıra, Kibir, sanılanın aksine özgüvenli bir insanın özelliği değildir; bencil insanın özelliğidir. TDK (Türk Dil Kurumu)
“kibir”i “kendini beğenmek”, “başkalarından üstün tutmak”, “burnu büyük olmak”, “büyüklenmek”, gurur, sözcükleriyle tanımlamaktadır.
Kibirli insan, kendisinin ve çevresinin o denli farkında değildir ki; kendisinden başkasını görmemekte, duymamakta, hissetmemekte ve bilmemektedir. Kibirli kendini büyük gören, büyüklenen, gururlu kişiyi ifade ettiğinden; gurur kavramını da açıklamamız
gerekmektedir. TDK, “Gurur”u, Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir. Övünme.
Kurum, çalım. Gururlu, Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur, kişiler için kullanılan ifadedir. Büyüklenmek, Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek
olarak tanımlamaktadır.
Tevazu, alçak gönüllülük, demektir. Tevazu, Doğu toplumlarında olumlu bir özellikken, Batılı toplumlarda, olumsuz algılanabilmektedir. İltifatı kabul etmemek ayıp karşılanmaktadır. Kişiye bir övgü yapıldığında, “Yok canım ne alakası var; kim olsa benim
gibi davranırdı” şeklinde karşılık vermek bazı durumlarda karşı tarafı zor durumda bırakmaktadır. Kimi insanlar bilerek bu şekilde konuştuklarında; “Fazla tevazu kibirdendir”,
yorumu yapılır. Alçak gönüllülük görüntüsü vererek alay ediyormuş izlenimi yaratmamak
için, kompliman ve övgüye; teşekkür etmek, yeterlidir. Kişiye söylenmiş güzel bir sözü
yani iltifatı kabul edip değerini bilmek, nezaketen gereklidir.
Sosyal ve kültürel olarak kendisinden daha alt düzeyde olan yoksun kişilere saygı ve
anlayış göstermek olan tevazu, nezaketi oluşturan bir diğer etmendir. Tevazu ve sadelik
aynı zamanda, nezaketin dış yönü üzerinde etkili olurlar. Ölçüsüzlük, gösteriş, şatafat nezaketin karşıtıdır. Nazik, görgülü insanların oluşturduğu etki, gösterişe gerek olmaksızın
bu kişileri dikkat çekici kılar.
Açgözlülük, ölçüsüzlük, zengin sözcüğünün karşısında, yoksul ya da fakir sözcüklerinin yer almaktadır. Yoksulluk, yoksullaştırandan ötürüdür. Yoksullaştırmanın yanında
varsıllaştırma; yoksulluğun yanında varsıllık gibi bir ifade bulunmamaktadır. Bir insan
kendi kendine yoksul olamaz. Gerçekleştirmenin yapılacağı ortamın tahrip edildiği;
gerçekleşme sürecinin sekteye uğramasıyla kişiler, toplumlar; birinin diğerinden geride
kalmasıyla farklılaşmaktalar. “Daha”, “fazla”, “daha fazla”, “en fazla”, “olabileceğinin en iyisi”, “olağanüstü”, “en uç seviyede”, vb. tanımlamalar; kapasitesini bilmemekten; “yeterli”kafi”yi, diğerine göre ölçmekten, yani ölçememekten ileri gelmektedir. Kendini aşmak,
kendi sınırlarını zorlamakla, bunları başkasının sınırlarına girebilmek için yapmak arasındaki nüans, ölçüsüzlük, açgözlülükten ileri gelmektedir.
İktisatçı ve filozof, Adam Smith, Ahlaki Duygular Kuramı adlı yapıtında, sahip olmak, çaba sarfetmek, zenginleşmek kavramlarını; toplumdaki egemen olan işleyişin
insanların davranışlarını nasıl etkilediği üzerinden yorumlamıştır. Smith, Bireylerin
bencil ve çıkar gözetme duygularının varlığını kabul etmiş ancak, bu bencilliklerin
yarattığı toplumsal sonuçların olumlu olduğunu kabul ederek bireylerin eylemlerini etkileyen şeyin sadece bireyin çıkarı olmadığını, başkalarının da bu eylemlerden olumlu
etkilendiğini düşünmüştür. Sadece zengin olmayı düşünen bir birey daha çok çalışır ise
bu çalışmasından toplumda faydalanacak ve bu olumlu gelişme sürüp gidecektir. Do-
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layısıyla zenginlikle birlikte toplumsal refah da sağlanır. Ekonomik zenginliğin toplum
üzerindeki olumlu tesiri tartışılamaz. Sermaye tutumlulukla ve çalışmayla artar, israf ve
kötü yönetimle azalır (Aktaran Kesici, 2010: 89).
Eğer, hepimiz toplumda yaşayanlar olarak bir arada varoluyorsak, birbirimizin niteliklerini şu veya bu şekilde etkilediğimizi unutmamamız gerekmektedir. Birisinin gelişim
süreci, diğerlerinin gözleri önünde sekteye uğramaktayken; kendimizi bir kez daha sorgulamamız ve buna yönelik tavır geliştirmemiz gerekir. “Diğerinden eksilterek, zenginleşenlerden miyim?” sorusunu, kişi kendi yaşayışı özelinde yanıtlamalıdır. Çünkü; yarın yoksul
denilecek olanın, yoksulluğunda pay sahibi olarak, varsıl değil zengin olunmaktadır. Ve
eğer, başkasının olanı almadan, gelişen birileri de varsa; onlar da ne yazık ki; eksilterek
büyüyenler arasında yer almaktadır. Varlığın doğası gereği; eksiltmek, azaltmak, yaşarken
zarar veriyor olmakla; göz göre göre, diğerinden aldığı için bahaneler üreterek, hatada
ısrar etmek birbirinden farklıdır. Görünene, yok diyebilmek, belirli toplum ve topluluklarda, yanlış bir biçimde kibarlık olarak tanımlanabilir. Ancak bu; hatada ısrar etmeyi
gerektirmemektedir. Olanı, varlığı; görmemezlikten gelmek, görgüsüzlüktür. Kendine yapılmasını istemediğini, diğerine de hak görmemek yaklaşımıyla biraraya gelenler; hatalı
davranışları tekrarlamamaya özen gösterirler. Kişiler, dışarıdan bir etki olmadan, açgözlülük, kibir, öfke, şehvet, duygularına kapılmadan, kendi sınırlarını belirlemek için görgü
kurallarını tartarak uygulamalıdır.
Görgü kuralları; özellikle protokolün önceki bölümlerde ifade edilen önemi kavranamadığında; bunlar, yoran, zora sokan, oyalayıcı ayrıntılar olarak görülür; Farkındalık
sahibi kişiler ve onlardan oluşan kurum ve kuruluşlarda; görgü ve protokol kuralları mutluluk ve başarı getirmektedir. İşini iyi yapan ve takdir edilen bir yönetici asistanı; hem
ailesinin, hem toplumun, içinde bulunduğu kültürün ve kurumun kurallarını, etkili bir
biçimde uygulayarak; çevresine de örnek olur. Nezaket, olaylara empatiyle (kendimizi
başkalarının yerine koyarak) bakmakla sağlanır. Nezaket, toplum tarafından konulan sosyal ahlak kurallarına uyularak gösterilir.
Ölçüsüzlüğün karşıtı; ölçülülük yahut orta yolda olmaktır. Ölçülü olmak, nerdeyse
tüm dinler ve büyük ahlak felsefelerin de en fazla vurgulanan erdemlerin başında gelmektedir. Nezaket, bireyler ve toplum tarafından kabul edilen zarif davranışlardır. Ancak
bir nezaket kuralı yerine getirilirken içten yapılmalı, samimi olmalı ve abartılı olmamalıdır. Bunların aksine gösterilen bir nezaket kuralı, alaycı bir tutum olur. Bir sekreterin,
özellikle ikram sırasında karşı tarafa aşırı ısrarlı bir biçimde davranması, bir nezaket değil, görgüsüzlük örneğidir.
“Nezaket ve kurnazlığı birleştirmek”
Nezaketi, dolayısıyla görgüyü oluşturan, varlığını belli eden unsurlar çoktur. Zarafet ve
incelik bunların başında gelir. Davranışları, tutumu, görünüşü, duygu ve düşünceleri zarif
ve ince olan naziktir. Bunlar nezaketin, görgünün belirtisi olan özelliklerdir. Nezaket göstermede istenmeyen asıl sorun, nezaket ve kurnazlığın birleşmesidir. Kendine yeterli olmayan
insanlar, kişisel çıkarları için başkalarına aşırı nazik davranarak, söz konusu çıkarlarını karşılamaya çalışırlar. Özellikle kişisel olarak, kendini geliştirememiş insanlar bu tür nezaket
altına gizlenmiş kurnazlıklara üstleri yanında hak etmedikleri bir itibar ve statü edinmeye
çalışırlar. Üstlerin doğal olmayan ve nezaket altına gizlenmiş riyaya ödün vermeleri, buna
itibar etmeleri bir niteliksizliğe ve kişiliksizliğe ödün verme anlamına gelir. Oysa yönetici
ancak kişiliğini üretmiş, kendini gerçekleştirmiş çalışanlarla örgütsel başarı elde edilebilir.
Hoşgörü, hiç bir uygarlığın veya bir ırkın diğerlerinden üstün olmadığı, insanlar arasında var olan ulus, din, inanç ve ahlaki değerler farklılıklarına karşın insanoğlunun özünde aynı olduğu ve bu nedenle insanların kültürel farklılıklarının hoşgörü ile karşılanması
gerektiği, şeklinde açıklanabilir.

15

16

İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları

Hoşgörü, temelinde bir bakma-görme şeklidir; Güzel bakmak ve güzel görmekle ilgilidir; içten içe bakmaktır. Çünkü, güzel olan içtedir. Ancak, içteki güzellik yansıtılmadığında dışarıda görünür olan, çirkinliktir.
Kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan, davranmayan herkesi saygıyla karşılamak, nezakete zemin hazırlayan ruhsal bir unsurdur. Başkalarına, etrafına, onların duygularına,
düşüncelerine hoşgörüsü olmayan, böyle bir ruhsal yapıya sahip bulunmayan insan nazik
olamaz. Nezaket, kişinin çevresindeki unsurlara, insanlara, tabiata, kurallara saygılı olmasıyla başlar En önemli saygı kişinin kendine olan saygısıdır. İçte başlayan bu saygı dıştaki
kişilere yansır.
Dikkat, nezaketin oluşmasına katkıda bulunan bir unsurdur. Dikkat, bir taraftan, etrafına, dünyaya, gelişmelere ilgi duymayı, bunlara başka gözle bakmayı, diğer taraftan, bundan sonuç çıkartarak davranış ve düşüncelere yeni anlamlar kazandırmayı sağlar. Temelde
nazik bir ruhsal yapıya sahip bir insanın dahi kendi dışından edineceği çok şey vardır.
Bunları görmenin yolu da dikkatli ve gözlemci olmaktan geçer. Görgü dış dünyadan soyutlanamaz. Çünkü, çağın değişen yaşamın görgüyü etkilediği bir gerçektir; bu da dikkati
gerektirir. Bu öğrenmenin sağlanması için de kurallara ilgi duyması gerekir. Bir başka
deyişle, öğrenme isteğiyle dolu olmalıdır. Kişinin dikkatsiz olması onun gaflet içinde olması sonucunu yaratabilir. Dikkatsizliği alışkanlık halini almış kişiliklerin, konuşurken
gaf yapma olasılığı daha yüksektir.
Gaf, dilimize, Fransızca’dan geçen bir sözcüktür. Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya
davranış, patavatsızlık, pot, gaflet, aymazlık içinde bulunmak; yeteri derecede dikkat
edilmezse, dalgın olunursa; gaflet içinde olmak kaçınılmaz bir hale gelecektir. Kişinin,
dikkatini yöneltmemesinin nedenini, anlaması; gaf yapmanın önüne geçilmesini sağlayacaktır. Gaf yapmak, bilmeden yersiz bir davranışta bulunmak veya başkasını incitecek
söz söylemek, pot kırmak, çam devirmek. Pot kırmak, yersiz ve karşısındakine dokunacak
söz söylemek, Patavatsız, Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan,
davranışlarına dikkat etmeyen (kimse), demektir.
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Görgü, nezaket ve terbiye kavramları ile kişinin dikkati arasındaki bağlantıyı tartışınız.
İncelik: İncelik kavramı, başkalarının hoşlarına gidecek davranışı yapmak anlamına
gelen nezaketten, daha üstün bir davranış örneğidir. Nezaket iyi temiz erdemli ve soylu bir
düşüncenin sonucunda ortaya çıkan medeni bir davranıştır. İnceliğe gelince iyi, temiz ve
insancıl düşüncelerin yanında, kültür, bilgi ve zekaya da gereksinim duyan bir kavramdır.
Nazik olan birinin incelik gösterebilmesi, yeterli bilgi ve pratik zekayı gerektirmektedir.
Nezaket bir tavır olmakla beraber, dış etkenlerle geliştiği, özellikle uyumu temel alan
görgü kurallarının dış etkenlerle oluştuğu muhakkaktır. Kısacası eğitim yoluyla edinilen
vasıflardır. Nezaket ve görgü kurallarının temelleri aile tarafından atılır. Küçük yaştan başlayarak yavaş yavaş edinilir. Aile, bir yaşam biçimi olarak bunları içinde yaşatır ve büyükler çocuk ve gençlere model oluşturur
Bir toplumda nazik, görgülü insanların sayısının sınırlı kalması olasıdır. Ancak, bunların dahi kendi toplumlarından bir şeyler almadıkları, bir ortak noktaları olmadığı iddia
edilemez. Bu noktada karşılıklı etkiden söz etmek mümkündür. İnsan için arzulanan, iyiye ve güzele doğru ilerlemesidir. Bir toplumun kalitesini arttıran fertlerinin kalitesinin ve
eğitilmişliğinin gücü ile ölçülmektedir.
İlk çağlardan itibaren, gelişme halinde olan, gelişmeyi arzu eden her toplumda kurallar ortaya çıkmış ve bunlar toplum yaşamını düzenlemişlerdir. Böylece, toplum hayatında
karmaşa ve uyumsuzluk önlenmiştir. Nezaket, görgü, teşrifat da bu düzenlemelerin temelini oluşturmuşlardır.
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Zaman içinde, kavramlar, tutum ve davranışlar, doğal olarak, gelişmelerin etkisinde
kalarak değişmekte, ancak temel değerler ve kurallar aynı kalmaktadır. Bu bakımdan, kurallar hakkında verilecek bilgilerin bazıları değişik yorumlara tabi tutulsa, örneğin, lüzumsuz, hayalci veya çağdışı görülse de, bunları bilmekte yarar vardır. Bu şekilde olumsuz
yorumlanmış birçok kuralın bir zaman sonra kıymet kazanabildiğini görmek, bu düşünce
tarzını temelsiz kılmaktadır.
Nazik insan kendini çok fazla öne çıkarmaz, öne sürmez, yanlış davranışlarıyla başkalarının ilgisini üzerine çekmemek için dikkat eder. Nazik bir insan konuşurken daima
güzel konulara değinir, hoş olmayan şeylerden bahsetme zorunluluğu olduğu zaman bile,
başkalarını incitmekten kaçınır. İnsanlar hata yapabilirler; başkasının fikri kendi fikrimize ne kadar aykırı olursa olsun kaba kuvvete başvurmaktan, kırıcı olmaktan kaçınılmalıdır. Nazik bir insan kendi meziyetlerini ön plana çıkararak gururlanmaz. Kısaca nezaket
ve görgü, yaşamı medeni ölçüler içinde yönlendirme sanatıdır.

GÖRGÜ KURALLARI

İnsanlar toplumu var edebiliyorsa, toplumsal dediğimiz büyük yapının oluşması mümkün
olduysa, bunun kaynağı; “dil”dir. Dili kullanma, düşünme yetisiyle sözcükler üreten insanının konuşması mümkün olmuştur. Böylece; bilgilerin bellekte saklanması ve toplumun üyeleri tarafından paylaşılması sağlanmıştır. İnsanlık, konuşması sayesinde, “kültür”ünü; tarihini hikâyeler, masallar, mitler ya da efsaneler biçiminde nesilden nesile aktarmayı başarmıştır.
Resim 1.2
Görgü Kuralları,
toplumdaki üyeler
arasında uzlaşı ve
uyum üreten araç
işlevini görmektedirler.
Kaynak: Microsoft
Office, Word 2011,
Görselleri (Clip Art)

Saygı ve sevginin davranışlarda görünür kılınmasına; ayrıca, saygının hakedilmesine
ilişkin ölçütler, ilk çağda belirlenmiştir. Yazının bulunmasından önceki, toplum yapısında; köyde/kabilede hayatta olan en yaşlı kişi; topluluğun geçmişini ve deneyimlerini yeni
nesle aktarma görevini üstlenmiştir. Yaşanmışlık bilgisine sahip olan, yaşı en büyük olan
kişi olduğundan; uzun yaşamak kişiye güç sağlayan bir araç olmuştur. Toplumlar, yaşlı
üyelerine itaat davranışı geliştirmişler ve onlara farklı biçimlerde saygı göstermişlerdir.
Yaşı büyük olana saygı; aynı zamanda, deneyim yani; bilgi, görgü bakımından da büyük
olunmasından ileri gelmektedir. Yaşlılara saygı; yaşa hürmet; o kişilerin görgülü ve bilgili
olmaya özen göstermelerinden kaynaklanmaktadır.
Bir insan, hiçbir şekilde, görgüsüzlük yapmak için bahane arayamaz. Daima, görgülü
halini var eden algılamayı devamlı kılmak ve bunu insanlara yansıtacak şekilde yaşayabilmek; insan olmanın da huzurlu bir toplumsal hayatın da temelini oluşturmaktadır
Bugün, görgü kuralı olarak benimsediğimiz davranışlarımızın temelinde de, önceki
kuşaklardan aktarılan kültürel öğeler yer almaktadır. Ancak, şunu gözden kaçırmamak
gerekir, “bizi biz yapan kültürel unsurlar”ın hepsi, ideal bir insan ve toplumu işaret etmezler. İnsanın düşünebilmesi; onun neyin iyi neyin de kötü olduğuna karar vermesine
olanak tanımaktadır.
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Görgü kuralları, toplumsal kurallar içinde yer almaktadır; bunlar zaman içinde oluşur
ve toplumlar bu kuralları evren tasavvurlarına, zevklerine ve estetik anlayışlarına göre
geliştirirler. Tüm toplumsal kurallar ve bunların uygulanma biçimi toplumu vareden kişilerin ilişkilerinin sağlıklı bir temelde gelişmesini sağlamaktadır.
Görgü kurallarıysa, insanların toplumsal ilişkilerinde kendi sınırlarını çizerek, davranışlarını kabul edilebilir sınırlar içinde tuttuğu davranışa ilişkin, kurallar, olarak tanımlanmaktadır.
Görgü kuralları, toplum hayatını, toplumu oluşturan kişilerin; günlük olağan etkinliklerinden özel etkinliklerine, alışkanlıklarına kadar, insanların nasıl davranmalarını ve yaşamaları gerektiğinin ayrıntılarını; betimlemektedir.
Nasıl davranmalıyız? Toplumlar ve toplumu oluşturanlar hangi koşullarda, ne tür etkileşimlerde bulunmalılar? Kişi hangi davranışlarıyla nasıl bir toplum yaratıyor? sorularının
yanıtları, görgü kurallarını işaret etmektedir. Çağdaş toplum için; o toplumda çağdaş bir
yaşama biçiminin etkin olması gerekmektedir. Görgü kuralları; insanın, insanca yaşayabilmesini mümkün kılmak içindir. Görgü kuralları, başka bir ifadeyle “yaşam kuralları”;
insanın, insan olmayı öğrenmesi için konulmuş kurallardır. Kimseyi hesaba katmadan ve
umursamadan toplum olarak yaşamanın olanağı yoktur.
Çağdaş toplumlarda, çağdaş bir yaşam sürdüren, çağdaş kişiler bulunmaktadır. Tek
tek tüm insanlar; toplumun unsurlarından biri olarak; eylemlerinden sorumludur. İstenilen yaşayış için; kişi düşünce ve davranışlarına yön verebilmektedir. İnsan, içinde bulunduğu koşullardan etkilenirken; bir yandan da kendi etkinlikleri, edindiği, benimsediği,
reddettiği, sürdürdüğü alışkanlıklar ve bunlara ilişkin davranış biçimleriyle, hem istediği
yaşayışı üretmekte hem de kendi yaşayışı yoluyla, insan, toplum hayatını şekillendirmiş
olmaktadır. İnsanlar yaptıkları ve yapmadıklarıyla, belirli bir yaşama biçiminin üreticisi
ve taşıyıcısı olmaktadırlar. İnsanların yaşadıkları toplumu, toplum hayatını, insan davranışını anlayabilmeleri için, önce kendi yaşayışlarını anlayabilmeleri gerekmektedir. Kişiler, kendi hal, tavırlarının; benimsedikleri etkileşim biçimlerinin; yaşadıkları toplumu
sürekli kıldığının farkında olmalıdırlar. Eğer, nezaket istiyorsak, nazik davranmalıyız ve
öyle yaşamalıyız. Dolayısıyla; görgü kurallarını, yaratılmak istenilen yapı, etki, amaç ekseninde değerlendirmek gerekmektedir. Nasıl bir hayat ve ne türde ilişkiler içerisinde, hangi
davranışları gerçekleştireceğimizden önce; bunlara ilişkin kendi düşüncelerimizi duygularımızı anlamamız gerekmektedir. Kurallar, insanların sağlıklı ve huzurlu bir biçimde
toplum içinde yaşayabilmesininin anahtarıdır. Kurallar, insana, nasıl davranması gerektiği
konusunda yol gösterir, onlara ipucu verir.
Yukarıda örneklendirilen, konular dışında; kişisel temizlik de sağlıklı ilişkiler kurmak ve sağlıklı bir toplum hayatı için gereklidir. Sağlıklı yaşamak için, kişisel ve çevresel
temizliğe dikkat edilmelidir. Kişisel temizlik ya da hijyenin sağlanması ile ilgili konular,
görgü kurallarında belirtilerek; temiz bir toplumun varedilmesini garanti altına alınmış
olmaktadır. Sağlıklı yaşamanın, temizlikle ilgili, kişinin yapması gereken davranışlar
kısmı; görgü kuralları dahilinde varedilmiştir. Kişisel temizliğine dikkat etmeyen insanlarla, havası, suyu fabrika atıklarıyla, ses kirliliği, görüntü kirliliğiyle yaşayan insanlarla;
bu kir ve kirliliklerin olmadığı ortamda yaşayanların; yaşaması birbirinin aynı olmayacaktır. Görgü kuralları, “yaşanır” bir hayat için gereklidir. Bir kuralı; kuralın niteliğini,
kuralı uygulayanı, kişi kendi hareketlerinden, düşüncelerinden, duygularından yola çıkarak değerlendirebilmelidir. Kendini bilmek, ifadesi bunu anlatmaktadır. Temizlik ve
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sağlık bir insan için neden önemlidir? Daha sonra temiz ve sağlıklı kişilerle bir arada
olmak neden önemlidir? Temiz ve sağlıklı bir toplum, yaşantı nedir? Nasıl olmalıdır?
sorularının yanıtlarını, kişiler kendi yaşantılarında bulacaklardır. Görgü kuralları, selamlaşma, konuşma/dilin kullanımı; kısaca toplumsal hayattaki pek çok şey gibi içinde
bulunulan kültürden etkilenmektedir.
Bir ülkede, o ülkenin belirli bir bölgesinde yaşayan insanların, farklı örgütlenmelerin, arkadaş gruplarının, herhangi bir kurumun kültürü biribirinden farklıdır.
Kültürel anlamda değer, topluluğun nasıl davrandığı, duyduğu ve düşündüğüdür
(Yüksel, 1987: 42). Bir yerdeki egemen kültürün etkisiyle, görgü kurallarında diğer kültürlere göre, uygulama açısından ufak da olsa farklılıklar olabilmektedir. Her toplumda, kültürce “normal” in sınırı olarak belirtilen çizgiyi aşan bireysel davranışlara rastlanmakta ve
bu durum da “sosyal sapma” olarak tanımlanmaktadır (Tolan, 1980: 171). Bir davranışın
yapılmasındaki gerekçe; karşımızdakinde yaratılmak istenen etkiyle ilişkilidir. Bu etkiler,
hoşa gitme, kabul, güven, onay, uyum, şeklinde özetlenebilir. Neden selamlaşırız? Neden
rahatsız etmek istemeyiz? Bu soruların cevabı kişiden kişiye değişebilmektedir.
Bizler birlikte yaşadığımız, aynı ortamı paylaştığımız farklı yaşam tarzlarıyla uyumlu
hareket ederek, toplumu oluşturmaktayız. Hareket edilen ortamdaki, yaşam biçimine dikkat ederek, toplum yaşamının sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkıda bulunmak, her
görgülü insanın ilkesidir.
Özellikle iyi birşey yapıyorken, o an olduğundan daha kötü bir etki yaratmamak için;
zaman, yükümlülükler, kimlikler, roller, beklentiler, ihtiyaçlar; yazılı ya da sözlü kurallar,
şartlar, kültür ve bunların birbirleriyle bağlantısına dikkat ederek hareket ederiz. Görgü kuralları, insanların birbirleriyle; bir parçası oldukları doğayla, içinde bulundukları çevreleriyle sağlıklı ve huzurlu bir biçimde yaşayabilmeleri için, uygulanması gereken kurallardır.
İğneleme, kinaye alay; küçük düşürmek, hor görmek, utandırmak; görgüsüzlüktür.
Alay etmek, dilimize; alay sözcüğünün dilimize Rumca’dan geçen karşılığı; “bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence
konusu yapmak”tır.
Dilin her doğruyu her yerde söylemek gibi bir yanlışa düşmemesi için kalbin ve aklın
kontrolüne sokulması gerekir. Dedikodudan kaçınmak için de bu gereklidir. “Dilin kemiği
yoktur” denir; ama dizginleri vardır. Dilin dizgini kalbin ve aklın emrine verilmesi gerekir
(Aksun, 1980).
Kimi sözcük ve deyimler bazı insanların duygusal tepkilerine neden olur. İletiyi alan
kişi, kinayeli sözlere olumlu ya da olumsuz tepki gösterebilir. Küfür, müstehcen ifadeler,
şakalar çoğu kişiye itici gelir. Azınlık, mesleki ya da başka kümeler için kullanılan aşağılayıcı adlar bu kümelere üye insanları yaralar.
Görgülü bir yönetici asistanı alay, kinaye, dedikodu, iğneleme vb. içeren türde konuşmalar yapmaz. Örneğin, büroya birisi girip çıktığında, odadan ayrılır ayrılmaz arkasından
“Aman, bu da kaç yıldır bu işi yapıyor. Hala öğrenemedi, hep açıklama bekliyor” türü
konuşmalar yapmanız doğru olmaz. Onlarla ilgili eleştirileriniz varsa ya yüzlerine söylersiniz (tabii ki başkalarının yanında değil) ya da arkalarından konuşmazsınız. İnsanların
yüzüne gülüp, arkasından çekiştirmek ya da söylenenlere cevap verirken imalı konuşmak,
karşınızdakileri küçük düşürecek bir şey söylemek doğru değildir.
Ölçülülük; düşüncede, duyguda, dilde, davranışta ve tüm eylemlerde ölçülük; görgü kurallarında tanımlanmaktadır. Sokrates başta olmak üzere tüm felsefelerde, mistik
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öğretilerde, ve dinlerde var olan “kendini bil” düsturunun açık seçik bir ifadesidir. Zaten
bazı yorumlara göre, kendini bilmekten kasıt, haddini bilmektir. İnce bir hicvin, direkt hakaretten daha yaralayıcı; suskunluğun, kimi zaman öfkeden daha zararlı olduğu gerçeği,
hiçbir zaman hatırdan çıkartılmamalıdır (Öznal, 1996).
Kusurlara odaklanmak ve kusur bulmak, görgüsüzlüktür.
Empati, anlaşmak için kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyabilmesidir. Eğer,
diğerinin, kötü hissetmesi için empati kuran varsa; bu görgüsüzlüğü de aşmaktadır. Kişilerin, diğerlerini utandırmak için konuşacaklarsa, hiç konuşmamaları; sözle de sözsüz
olarak da konuşmamaları, görgü kuralları açısından doğru bir davranıştır. İyi duyguları
uyandıracak konuşmalar yapabilecekken; kötü hissettirebilecek konuşmalara dahil olunuyorsa, yapanın kendisine çeki düzen vermesi gerekir.
İnsanlara konuşma sırasında, eleştiri amaçlı dinlemek yerine, karşı tarafı anlamaya
çalışarak dinlemek, nezaket göstermektir. İnsana ait tüm değerler, inanç ve tutumlar, toplumdan topluma değiştiği gibi görgü kuralları da toplumların inanç, eğitim, ekonomik
güç, teknolojik seviye, örf ve âdetlerine göre farklılıklar göstermektedir. Toplumların görgü kuralları, değişik olabildiği gibi, zamanın geçmesi ve teknolojik ilerlemeler de bazı görgü kurallarını kaldırıp, yerlerine yenilerinin konulmasına sebep olmaktadır.
Yaşamın altyapısını oluşturan teknolojik unsurlar, onun üst yapısını oluşturan inanç ve
tutumlarda değişmelere yol açmaktadır.
Sözü söylemek ile söylenenin karşımızdaki tarafından, ne şekilde algılanacağı; hem biraz önce belirtilen hususlara hem de söyleyenin hem de dinleyenin niyetleriyle alakalıdır.
Anlaşmamak, anlaşmazlığı körüklemek, karşısındakinin onu anlamasını engellemek, birinin diğerini anlaşılmaz olarak nitelendirmesini sağlamak; toplumda huzursuzluk olmasını
sağlamak için davranışta bulunmasını da konuşmasını da görgüsüz insanla bağdaştırıyoruz.
Karşımızdakinin kalbine girmek istiyorsak, ihtilaflı noktaları öne çıkararak muhatabımızın egosunu tahrik etmemeli, ortak paydalardan hareket etmenin yollarını aramalıyız.
“Sana katılmıyorum” demektense, “Şu görüşünüze katılıyorum; ancak bu hususta şöyle
düşünüyorum” demek daha akılcı ve nazik bir davranıştır.
Kimse, bir başkasıyla aynı şekilde düşünmek; onun düşüncelerine katılmak zorunda
değildir. Ancak, onun da düşüncesini dile getirmesi; bizim de kendi istediğimizi düşünmemizin garantisidir. Eğer, görgü, nezaket, incelik önemlidir”, diyorsak; o zaman bir başkasının kendi düşüncesini dile getirmesini doğal karşılamak gerekir.
Gaf yaparak ifşa etmek ve dedikodu yapmak; görgüsüzlüktür.
Kişinin gaf yapmak için aynı ortamda bulunulan, ısınılmayan, gözünün tutmadığı, kişiler hakkında, dikkatsizce konuşmak gibi bir özgürlüğünün olması, görgülü insan için
geçerli değildir. Görgülü insan, özgürlüğünün sınırlarını kendisi belirlerken, karşısındakine karşı da dikkatsizlik etmeyendir. Dikkatli olmak, ölçülü olmak toplum içinde, birlikte
yaşamak için gereklidir. Toplumdaki diğer kişilere dikkat etmemek; onları fazlalık olarak
görebilmek de; görgülü insanın özellikleri arasında yer almamaktadır. İnsanlar anlaşmak
için konuşmaktadır. Anlaşmazlık yaratacak, tavırda bulunmak; söz söylemek; yapanın ve
söyleyenin ayıbıdır.
Birisiyle ilgili özel bir bilgiyi o kişinin onayı olmadan, ifşa etmek ve yaymak yanlış bir
davranıştır. Kişiyle ilgili bilgiyi kişinin kendisi söyleyebilir. Bu nitelikteki bir bilgiyi, yayan;
kişiyi telafi edilemeyecek bir durumda bırakmamayı, aklından bile geçirmemelidir. Her
insan kendisinden sorumludur.
Kişilerin hakkında onlar ortamda yokken, görüş bildirmek, yorum yapmak hatalı bir
davranıştır. Kişilerle ilgili, olumlu nitelikteki bilgileri dahi, konuşmak ve de konuşturmak;
konu edilene; konu ettirenden daha çok zarar verecektir.
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Görgü, bir toplumdaki insanların birbiriyle olan ilişkilerinde olgun ve medeni davranışlar içinde bulunarak, birey ve toplumun huzurunu, rahatını temin eder. Ayrıca bunlar,
çok sık karşılaşılan günlük işlerde bir düzen ve uyumun hakim olmasını sağlar. Böylece
toplumsal ilişkilerde ahenk ve barış elde edilmiş olabilinecektir.
Görgü kuralları ve protokolle ilişkili; terbiye, incelik, kabalık, vb. olumlu veya olumsuz nitelendirmelere yol açan temel durum ve bunlara bağlı, yan durumlara kısaca aşağıda değilmektedir.
İnsanların birbiriyle, selamlaşmaları, hal hatır sormaları, görgü kurallarının ilk maddesini oluşturmaktadır. Çok istisnai bir durumda, “selamlaşma”, gerçekleştirilmeyebilinir.
Ancak, ilişkilerin de, bir yerde yaşamanın ön koşulu; selam alıp, selam vermek; selamlaşılacak düzeyinden daha aşağıya inmemek, ilke edinilmelidir.
Başkalarının bulunduğu yerde arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldamak, terbiye ve
görgü kurallarına aykırıdır. Çünkü, bu hareket karşınızdakini, söylemeden, “güvenilmez”
olarak nitelediğinize işaret etmektedir. Ayrıca, karşınızdakinde, şüphe yaratacak bir etkide bulunmak, şüpheli davranış sergilediğinizi de göstermektedir. Toplum içinde birinin,
korku ve şüphe duymasını sağlayarak; toplum huzurunun bozulmasına neden olan davranışlar, nezaketsizlik olarak değerlendirilmektedir.
Halka açık yerlerde başkalarını rahatsız edecek şekilde; yüksek sesle konuşmak, edebe
ve terbiye kurallarına aykırıdır. İnsan, sesini, sözünü, ölçülü bir şekilde kullanabilmeli,
diğerlerini yok sayarak hareket etmemelidir.
Mabedler, sinema, tiyatro, müze, stadyum; konferans, konser salonu gibi toplu mekanlara girerken yavaş ve düzgün hareketlerle giriş çıkış yapmak, bu yerlere özgü, giyim
kuşam, tavır, hareketlere özen gösterilmelidir.
Cadde ve sokaklarda yürürken de önemli bir görgü kuralına dikkat etmek gerekir. Kalabalık caddelerde, kişilerin birbirinin üstüne doğru yürüyerek, rahatsızlık yaratılmaması
için; herkes kendi sağına yönelerek olası bir çarpışmayı önler.
Yolda araç içerisindeyken, yürürken veya beklerken; karşıdan gelenleri, yanımızdan
geçeni rahatsız edecek şekilde süzmek görgüsüzce bir davranıştır. Aynı şekilde, toplu yerlerde diğer kişilere gözünü dikip bakmak da, hoş karşılanmaz.
Otomobil kullanırken müziğin sesini fazla açmak, gereksiz yere klakson çalmak;
gerekli olduğu halde durmamak, yavaşlamamak, hızlanmamak, dönüşlerde son anda
sinyal vermek; daha küçük aracın sürücüsüne zarar verecek şekilde araç kullanmak;
yağmurda su birikintilerinden su sıçratacak şekilde geçmek; hem trafik hem de görgü
kurallarına aykırıdır.
Toplu halde yemek yenilen; yemekhane, eğlence mekanlarında; kantinde, çay bahçesi,
vb. yerlerde, uygunsuzca oturmak, otururken sandalyeyi sallamak, dirsekleri yemek masasının üstüne koymak, tuzluk, kürdanlık, bardak gibi şeylerle uğraşmak uygun değildir.
Bir kapıdan girerken kadının, erkekten önce içeri girmesi uygundur. Ancak restoran, tiyatro gibi yerlere girerken, erkeğin önden girerek yolu açması nezaketen uygundur. Bu kural kimi protokollerde özellikle belirtilmektedir. Elinde eşya taşıyan, engelli,
hasta, yaşlı, hamile kişilere öncelik verilir; yardıma ihtiyaç olup olmadıkları mutlaka
sorlur (Öznal, 1996).
Merdivenlerden çıkarken erkek önde kadın arkada, inerken kadın önde inmelidir. Yürürken kolları fazla açmak, omuzlan düşürmek yanlış hareketlerdir.
Esnerken el ağza götürülmelidir. Aksırırken, bir mendille birlikte, el ağıza götürülmeli,
eğer buna imkan yoksa, aksırdıktan sonra el temizlenmelidir.
Biri konuşurken, insanlarla bir aradayken; esnemek esneyenin sıkıldığını gösterir;
karşındakine, beni sıktın, sıkıcısın, mesajı verir bu da nezaketsizlik, saygısızlık hatta
terbiyesizlik olarak değerlendirmesini yaratır. Konuşmakta olan bir kimsenin sözünü
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kesmek, en sık rastlanan bir nezaketsizliktir. Konuşmalarda, birebirken, “diyalog” yaratacak şekilde davranılmalıdır; monolog, vaaz, sorguya çekme, ağzını arama, sözlü sınav
oluyormuş, gizli kamera çekimi yapılıyormuş, izlenimi yaratacak davranışlarda bulunmamaya dikkat etmeliyiz.
Biri kompliman veya diğer bir deyişle iltifat ettiğinde, kibarca teşekkür etmek gerekmektedir. Fazla alçakgönüllü olmak, ve iltifatın gerekmediğini açıklamaya çalışılmak, tam
tersi bir etki yaratacaktır.
Başkalarını incitebilecek her tür davranış ve sözü; doğrudan ya da dolaylı olarak yapmak, söylemek; yapılmasına ve söylenmesine aracılık etmek görgüsüzlüktür.
Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar; lütfen ve teşekkür ederim sözcüklerini yerinde ama
mutlaka kullanmalı. Hatalı bir durumu düzeltebilmek adına, “özür dileme” sorumluluğunu alacak kadar, “görgülü” olabilmeyi amaç edinmeliyiz.
Tüm insan davranışlarında olduğu gibi, görgü kurallarına uymada da esas olan önce
doğal olmaktır. Görgü, aşırı şekilcilik ve bilgiçlik taslama ile karıştırmamalıdır. Doğru
olan görgünün, sosyal ilişkilerde önemli bir rol oynadığı, toplumda uyum içinde yaşamanın anahtarı olduğu gerçeğidir.

Elektrik Teknolojisi, Sanal Ortamda ve Görgü Kuralları

E-posta ile internet bağlantısıyla aynı anda; bir ya da birden fazla kişiye yazılı; farklı biçimlerde, sesli, hareketli mesajlar gönderilmektedir. Ayrıca, mesajın ileteceği kişiler, bunların
farklı adres satırlarındaki yerleşimi, gönderilecek kişilerin birbirlerinden haberdar olmaları ya da olmamaları da mesajı gönderenin sorumluluğundadır. Etik sorumluluk, görgülü
insanla ilişkilendirilmiştir. Pek çok din ve öğreti; kanun, kural; açıklık, şeffaflık, diğerinin
hakkını gaspetmeme üzerine yoğunlaşmaktadır. Kişilerle, paylaşılmaması gereken bilgilerin; paylaşılması ya da var olan, paylaşılmasında sakınca da olmayan bir bilginin, bir ya da
birilerinden saklanıyor görüntüsü yaratılması, eğer dikkat edilmezse, e-posta ve internet
üzerindeki etkileşimlerin tümünde; sanal olmayan ortamdaki etkileşimlerden daha fazla
oranda, mümkündür.
Resim 1.3
E-posta hizmeti, @
sembolünün yer aldığı
e-posta hesaplarıyla
sağlanmaktadır.
Kaynak: Microsoft
Office, Word 2011,
Görselleri (Clip Art)
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Mahremiyet, şeffaflık, dürüstlük, samimiyet, güven gibi hususlara, zarar verecek bir
etkileşimi geçerli kılmamak, kişisel ve kişilerarası düzeyde karışıklıklara neden olmamak; internet üzerinde gerçekleşen iletişimde, özen gösterilmesi gereken şeylerin başında yer almaktadır. Konunun teknik boyutu bir yana, sosyolojik ve psikolojik; sosyalpsikolojik boyutlarda; etkileşimde bulunulacak kişilerin bilgi ve farkındalık düzeylerini;
etkileşimin,amacını; ortamın özelliklerini; o anki şartları anlayarak eyleme geçerek; olası
bir soruna neden olmadan, isteğimize ulaşabiliriz. İnsanlarla aynı ortamda bulunmak,
birlikte zamanı paylaşmak, diyalog kurmak, gözlemlemek ve dinlemek hem ortamı hem
şartları hem de kişileri kavramak için gereklidir. Protokol kurallarını çalışarak, öğrenebilirsiniz. Onlar için, danışacağınız kaynaklar bulunmaktadır. Ancak; görgü kuralları
için aynı durum söz konusu olmamaktadır. Görgüye ilişkin yaptırımlar, dikkat edenin
farkındalık düzeyine göre esnekleştirilir ve düzenlenirse; istenilen etki yaratılacaktır. İnternetteki iletişimde; protokol tanımları yapılmakta; ancak bunlar, daha çok eğer teknik
özelliklerle sınırlandırılmamışsa; kullanıcıların görgü ve görgüyle ilişkilendirilen, ahlaki,
dini duyarlılıklarıyla; o anda kullanırken şekillendirilmektedir. Bu da hem görgülü bir düzenin temellenmesi için fırsat hem de her şeyin tamamen kullanıcıya, o kişinin görgüsüne
bağlı olduğundan; kullanıcılar dikkat etmezlerse; görgüsüzlüğün egemen olabileceği boş
bir alandır; çünkü; diğer kuralları izleyen mekanizmalar yapı itibariyle burada yoktur. Kişinin sınırsız özgürlüğü ve kişinin sınırının kendisinin çizdiği bir alan, fırsat ve tehditleri
birlikte barındırmaktadır.

E-Posta ve Görgü Kurallarına İlişkin Konular
Görgü kuralları uzmanı, Thomas P. Farley teknoloji kullanarak nelerin yapılması gerektiği
nelerin yapılmaması gerektiğini, ayrıntılı bir liste dahilinde açıklamaktadır (Dünya Gazetesi, 2012). Farley, oluşturduğu listede; daha çok kişisel iletişim için tasarlanmış, elektronik
araç gereç kullanımında anlaşmazlık veya yanlış anlamaya yol açacak durumların en aza
indirgenmesi için, kullanıcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini, örneklerle açıklamaktadır. Geleneksel iletişim araçlarının kullanımında meydana gelen; aksaklık ve iletişim
sorunlarının benzeri, elektronik iletişimde de gerçekleşmektedir. Çoğu zaman teknoloji
kanalıyla iletişim kurulduğunda meydana gelen yanlış anlaşmalar iş ve iş dışı ilişkilerde
gerginliklere yol açmaktadır. Kişisel ve toplumsal ahengin yaratılmasında, vazgeçilmez
bir öneme sahip olan, protokol ve görgü kuralları; sanal olan ve sanal olmayan ortamların
hepsini kapsamaktadır. Önceki bölümlerde sanal olmayan özelinde açıklananların; sanal
ortamlardaki yansımalarını değerlendirmek kaçınılmazdır.
İnternet ve ona bağlı olarak hızla gelişen, sosyal ağlardaki iletişimdeki, görgü kuralları
ve protokol ile ilgili, dikkat çekici noktaları, daha köklü olduğu için, e-posta alımı, gönderimi özelinde açıklanmaktadır.
• E-Postalarınızı Düzenleyiniz: İş ve kişisel e-postanızı hesaplarınızı ayrı tutunuz.
Hatta farklı, e-posta adresleri kullanınız; konu, tarih, kişi, vb. özelliklere göre dosyalama yapınız. Virüs programı ve diğer güvenlik tedbirleri ile, buradaki bilgilerin
kaybolmasını öneyebilirsiniz.
• Mutlaka Konu Satırı Ekleyiniz: Böylece, içerik aktarılmasa dahi; kısa ileti şeklinde bir bilgiyi karşı tarafa ulaştırmış olursunuz.
• İnternet Dilindeki Kuralları Öğreniniz: İnternet üzerinden yapılan farklı yazışma türlerinde, özel yazı karakterleri kullanıldığı gibi; kimi yazı karakterlerinin,
farklı anlamlar yaratmak için yeniden düzenlenmektedir. Örnek olarak; Büyük
harflerle ileti yazmak, BAĞIRMAK anlamına gelmektedir. E-postalarda, kullanılan
dille ilgili diğer hususlarsa şunlardır (Smith, 2012):
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Resim 1.4

E-posta iletilerini
yazarken imla ve
dilbilgisi kurallarına
özen gösterilmelidir.
Kaynak: Microsoft
Office, Word 2011,
Görselleri (Clip Art)

•

•

•

•

•

İletinizde (mesajınızda), açık, anlaşılır bir dil kullanmaya gayret ediniz. Yazılarda basit bir dil kullanılmalı; konuşulduğu gibi yazılmalıdır. Kuşkusuz, konuşma
diline özgü ifadeler kullanılmamalıdır. Yazılanlardan bir sonuç alabilmek için
okuyan kişi tarafından anlaşılması gerekir.
Yazılarda cinsiyete dayalı önyargılar içeren ifadelerden kaçınılmalıdır. Yazı
yazılan kişinin cinsiyeti bilinmediğinde “Adam” biçiminde söz etmek yerine,
nesnel bir hitap daha uygundur. Yazarken az sözcük kullanmak, amacınızı en
iyi belirten sözcüğü seçmek için sözcük dağarcığınızı genişletin, yanlış sözcük
kullanmamak için gerektiğinde sözlüğe bakın.
Dolaysız anlatımlar kullanarak, yazmak yararlıdır. “Dilekçe sekreter tarafından
yazıldı” yerine “Sekreter dilekçeyi yazdı” demek daha uygundur. Yazı, kesin ve
tam ifadelerle yazılmalıdır. Kısaltmayı ilk yaptığınız yerde neyin karşılığı olduğunu belirtin, “Sanırım.”, “...gibi görünüyor” gibi belirsizlik belirten cümlelerden kaçınılmalıdır. Sıfat ve zarflar yerinde kullanılmalı; yazım kurallarına
uyulmalıdır (Sayers ve arkadaşları, 1993, 154-162).
İletiyi, hangi amaçla ve kimlere göndereceğinizi gözden geçirerek, sayın, değerli, canım, sevgili, bay, bayan, hanımefendi, kıymetli, vb., hitap; merhaba, hoşçakalın, görüşmek üzere, saygılarımla, hürmetlerimle, bir mukabele, sevgilerimle, vb. selam ve veda ifadeleriniden hangisini kullanacağınıza karar veriniz.
Mizahi bir anlatım, argo ifadeler kullanılması, mesajı alan kişinin özelliklerine
göre çok olumsuz etkiler oluşmasına neden olabilir. Bunun için, e-posta yazarken anlatımda mizahi öğelere; fıkra, anektod, benzetmeler yapılması tavsiye
edilmez. Çünkü, argo sözcükler, ulaşılan kişinin, kendisine küfür edildiğini düşünmesine neden olabilir. İletişimde, iletiyi oluşturan, mesajı gönderene kaynak denir. Kaynak, karşısındakinin neden hoşlandığını bilmiyorsa, en azından,
hoşa gitmeyecek olanlardan kaçınarak; görgüsüzlük yapmamış olabilir. Samimi, soğuk, laubali, aldırmaz, dürüst, heyecanlı, isteksiz, yalın, vasat, şımarık,
ukala yani görgülü ya da görgüsüz algılanmak için, yapılması gerekenlerden
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en önemlisi; yapılmaması gerekenleri yapmamaktır. Karşımızdakinin, kültürü,
inançları, yaşam tarzı, ilgi ve gereksinimlerine dikkat ederek, görgüsüzlük yapmamış oluruz. Görgüsüz davranışların sonuçlarının, iş, para, mevki kaybından
öteye gidebileceğini düşünerek, şaka yapmayınız. Bunun için konuşma dilinde
de, tüm iletişim biçimlerindeki ifadelerimizde; özellikle, şaka, iltifat söz konusu
olduğunda ki; iyi, güzel, tatlı,vb. diye ifade edilecek etkiler yaratmak amacıyla
davranmak, görgülü olmakla örtüşmektedir. Eğer bir görgüsüzlük yapılmışsa,
onu sürdürmemek ve telafi edecek şekilde davranılması esastır.
• İletinizin kısa olmasına gayret ediniz. Etkili bir yazının kişisel, açık ve kısa
olması gerekir. Kısa metin içeren e-postaların, akıllı telefonlardan okunması
daha kolaydır; uzun mesajlar, içeriğin hiç okunmamasına neden olabilmektedir. Eğer, e-posta göndereceğiniz kişi ya da kişilerin kafalarını karıştırmak, zorlamak; mesajınızın okunmamasını; yanlış anlaşılmasını sağlamak, istiyorsanız;
çok uzun bir e-posta yazmayı tercih ediniz.
• Uzun cümlelerden, dolaylı anlatımlardan, yanlış anlaşılmaya yol açacak, şaka,
alıntı içeren örneklerden sakınınız; bu konuda dikkati elden bırakmayınız. Bir
önceki maddenin son cümlesinde; dolaylı olarak, “iletinizi kısa tutun, uzun
iletiden kaçının”, denilmektedir. “Siz ne anladınız?” yanlış anlaşılmayı önlemek için, bir kez daha tekrar okuyunuz “e-posta, iletilerinizde (mesajlarınızda)
uzun, birkaç satır devam eden cümlelerden ve çok satırdan, paragraftan oluşan
uzun yazılardan kaçınınız; iletiyi kısa tutunuz, açık; okunması ve anlanması
zaman almayacak biçimde yazınız.
• İletinizde, olumlu anlam içeren ifadelere yer veriniz; lütfen, memnuniyetle, teşekkür ederim, rica ederim, sevinirim, ifadelerini de kullanınız.
• Noktalama işeretlerini doğru şekilde kullanınız ve kelimeleri yanlış yamayınız.
Yazım ve dilbilgisi ile ilgili her konuda azami özen gösteriniz. Bilindiği üzere;
karşımızdaki kişiye özen göstermek, görgülü bir insan olduğumuzu belirtir.
İnternet ortamında, farklı dillerle ilgili kuralları bulabileceğiniz gibi; kullandığınız programlardaki, araçlardan da faydalanarak, iletinizin,“tertipli, düzenli,
doğru” olmasını sağlayabilirsiniz.
• Kısaltma Kullanmaktan Kaçınınız: Başlıkta ya da metin içinde sözcükleri olduğu
gibi yazınız; kısaltma sözcüklerin ne anlama geldiğini; neyin kısaltması olduğunu
herkes bilmeyebilir. İletinin mümkünse başlangıcında, sürekli olarak tekrarlayacağınız bir ifadenin kısaltmasını da belirterek; sadece o sözcüğün kısaltmasını kullanabilirsiniz.
• Kişi/Adres Bölümlerindeki Özel Kuralları Uygulayınız: Aynı anda birden fazla kişiye e-posta göderecekseniz, diğer kişilerin gizliliğini koruyunuz. Kişilerin
birbirlerini görmemelerini farklı adres satırlarını kullanarak sağlayabilirsiniz.
Ancak, bu noktada, sizinle kişiler arasındaki ilişki türünü de gözardı etmeyiniz.
İnternette ya da farklı bir ortamda, herhangi bir davranışta bulunurken; “nasıl olsa biliniyordur”, “yapılması gereken budur” yanılgısına düşmeyiniz. Adres
satırlarını ya da herhangi bir aracı kullanırken; yaratılacak etkiyi, gözden geçirmeden harekete geçmeyiniz. E-posta programlarındaki kişi, adres bölümlerinin
doldurulmasında, kabalık, görgüsüzlük olarak değerlendirilebilecek konu ve durumlar şunlar olabilir:
• Kişi listesini ayrıntılarıyla, adres listesine taşımak; burada yer alan kişileri birbirlerine ve herkesin görmesine neden olacaktır. Kişi adları yerine, kişilerin
e-posta adresleri aktarmak, bir çözüm olabilir.
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Kişi listesinde yer alanların, diğerlerini görmemeleri de, rahatsızlık yaratabilir,
e-postayı göndereni kategorize eden, ayıran; gizleyen; kısaca güvenilmez olarak
algılanmaması için; samimiyet düzeyi, genel eğilimler, egemen kültür gözardı
edilmemelidir. Türklerdeki samimiyet, şeffaflık algılamasıyla, Almanlardaki
algılama birbirinden farklıdır. Güvenlik, bilgi paylaşımı, açıklık, şeffaflık, sorgulanabilirlikle ilgili yabancı bir firmanın politikalarını, hiç uyumlaştırmadan,
bire bir olarak Türkiyede uygularsanız; hem kurum kültürünü hem de kişilerin motivasyonlarını, olumsuz şekilde etkilemiş olabilirsiniz. Yapılan her işte,
kültür, eğilimler, koşullar, zamanla ilgili özel hususlara dikkat edilmeli; ancak
vurgu; insan odaklılık olmalıdır.
Bcc ve Cc (bilginize) adres satırlarının kullanımına özen göstermek gerekmektedir Bcc satırı, geniş gruplar, çok sayıda kişiye; e-posta gönderirken kullanılmaktadır. Kişileri, konum, samimiyet düzeyi, ilişki türüne göre yerleştirerek;
bununla da ayrı bir bilgi aktarabilirsiniz. Asıl sorumluyu, Cc yani bilginize satırında tek başına yazabilir; diğer kişileri de, ad soyad harf sırasına göre, çalışma
yılına, kıdeme göre, sıralayarak, bir hiyerarşi ya da hiyerarşik olmama algısını
yaratabilirsiniz.

“Görgü kuralları; paylaşım, etkileşim, mahremiyet, güven hususları ve e-posta” kavramlarının arasındaki bağlantıyı anlatınız.
•

Arka Olan, E-Posta Düzeni, Yazı Karakteri, Boyutu, Renkleri: Çok renkli, göz
yoran, sayfa düzeni, içeriğin önüne geçebileceği için tercih edilmemektedir. Ayrıca,
bayağı, ciddiyetsiz, karışık bir görüntü yaratılmasına engel olmak için, olabildiğince sade, basit renk, biçim ve düzenlemeler, tercih edilmektedir. Renkli, hareketli,
e-posta düzenleri, makinaları işletim sistemlerini, veri hızını yavaşlatıp, aktarma
süresini uzattığından; mesajın geç iletilmesine; hatta hiç aktarılmamasına neden
olduğu için de tercih edilmemektedir. Amaç, yazıyla bir mesaj iletmektir; öyleyse,
bunu sekteye uğratacak seçimler yapılmamalıdır.
• Gönderilmiş Bir E-Postanın En Kısa Zamanda Yanıtlanması: Size gönderilen
bir e-postada, sizden talep edileni, o anda yapamayacaksanız, meşgulseniz; iletiyi
okuduğunuzu ve özrünüzü belirten bir yanıt göndermeyi ihmal etmeyiniz. Ayrıca;
yaklaşık olarak; ne zaman istenilen yanıtı verebileceğiniz bilgisini de ekleyiniz. Birden fazla işle ilgilenirken; bir aksaklık, gecikme yaratmamak; insanlarla bağlantıda
kalabilmek için; e-postadaki mesaja cevap vermede, zamanlamayı kontrol ediniz.
Farklı e-posta programlarındaki, otomatik yanıt, kayıt araçlarından faydalanarak,
istenilen olumlu etkiyi yaratabilir ve gayri ciddi bir görünümü önleyebilirsiniz.
• İçerik, Amaç ve E-Posta Gönderenin Duygu Durumu: Çok öfkeliyken, yorgunken, hastayken; yüzyüze olan iletişimimizde dikkat ettiğimiz hususlara,
sanal ortamda da aynı şekilde özen göstermek gerekmektedir. Özellikle, çok
öfkeliyken, üzgünken, birisine e-posta yazmak ve hatalıdır. Öfke, heyecan, kişinin varolan dengesinin bozulduğu anlardır. Kişi, eski dengeli haline dönmeden,
dengesizliğini karşı tarafa aktararak; onun da dengesine zarar verebilecektir. Kişilerle uyumlu ve düzgün bir etkileşim için başvurulan görgü kuralları da; öfke,
üzüntü, stres, hayal kırıklığı, korku, şüphe, vb. hislerin aktarılmasını, zararlı olarak değerlendirmektedir. Görgü kuralları; kişilerle, onların birbirleriyle, ortamla, zamanla, mekanla; geçmişleriyle o anki hareketleriyle etkileşim kurdukları
sabit bir düzeyi belirtmektedir. Çok kızgınsan, önce ona kadar say; sakinleş öyle
konuş kuralı, e-posta, sms ya da herhangi bir ileti yazarken de geçerlidir.
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E-postanın, Gönderilmesi, İletilmesi ve Mesajın Okunması: E-posta programlarına dahil olarak ya da yardımcı programlarla; e-postanızın gönderimi,
ulaşması; mesajın ya da gönderi içeriğindeki herhangi bir dosyanın akıbetinin
ne olduğunu öğrenmeniz olanaklıdır. Ancak, karşılıklı güvenin sarsılmaması;
karşımızdakine güvenmiyoruz, onun sözüne itibar etmiyoruz görüntüsünü
yaratmamak; sorgulayıcı, baskıcı olarak değerlendirilmemek için; telefon, sms
(cep telefonu mesajı/iletisi)yle sorarak cevap alınması daha uygun olur. Böylece, e-postayı gönderen; alıcı ve bu etkileşimi bilenlerce açık, şeffaf, samimi,
işine özen gösteren, ilgili biri olarak nitelendirilecektir Önce, amacın bu olduğu, uygulayanlar tarafından algılanmalı ve benimsenmelidir. Kontrol edilmesi,
sorgulanması, hareketlerinin onayı alınmadan izlenmesi, özel alanına davet etmeden dahil olunması; kişiyi huzursuz ve mutsuz ederek; güvensizlik, korku,
öfke, vb. hissetmesine; toplumdan uzaklaşmasına; aşırı bağlılık geliştirmesine,
huzursuzluğunu, huzursuz ederek; mutsuzluğunu, mutsuz ederek yansıtmasına
ve hatta sonunda kontrol edilmeyi gerektirecek bir hale gelmesine yol açtığı için;
bu tür izleme, takipler; ayıp, yakışıksız, yasak, kabahat, günah, kabalık, görgüsüzlük olarak tanımlanmaktadır. Kişileri, onaylarını almadan izlemek, hukuken
tartışmalı bir konu olsa da ahlaki açıdan, “ayıptır”, etik değildir. Görgü ve görgü
kurallarının uygulanması kişisel süreklilik arzetmesi hem kişisel hem de toplumsal dinamiklerle sağlanmaktadır. Görgü kuralları, toplumda benimsenme,
toplumda bulunurluk sağlayıp sağlamamaya ilişkin, insan ilgi ve gereksinimlerinden kurulan etkileşimden beslenmektedir. Kişilerle yüzyüze ve farklı araçlarla kurduğumuz etkileşimlerde; görgülü davranarak, hem kendimizin hem
de karşımızdakinin zarar görmemesini sağlayabiliriz. E-posta, gönderildi, peki
ulaştı mı? Dosya açıldı mı? sorularını, telefonla karşımızdaki kişiyi arayıp, nazik
bir tonda sormak görgü kuralları açısından da uygun olan davranış şeklidir.
E-Posta, Paravan, Duvar Olarak Kullanılmamalıdır: Gerek özel ilişkilerde
gerekse mesleki düzeyde sürdürülen ilişkilerde, yazılı iletişimle kalıcılık, emek
vermek, çaba sarfetmek gibi örtülü mesajlar gönderilmektedir. Kullandığımız
araçlar, yaklaşımlarımız, belki, başlangıcında, zorunluluktan dolayı; tek seçenek
olarak yaşantımıza girmiştir. Ancak; bunlar, zaman içinde, bambaşka anlamların
yansıtıldığı, özelliklerin taşıyıcısı haline gelirler. Mektup ve elektronik mektubun
kısaltılmış hali, e-posta da, kendi başlarına birer mesajdırlar. Çok özel davetler
için, özel davetiyeler tasarlanır. Yazıyla aktarılan, özeldir. Bunun yanı sıra; hemen
hemen her şeyin internet üzerinden aktarılması olanaklıyken; kimi resmi evraklar, hala klasik posta aracılığıyla elden ulaştırılmaktadır. Hukuki geçerliliği olan
belgeler, asıl belgelerdir. Bu anlamda, yazıyla aktarılanın, değişmezliği, mesajın
önemi; aktarılan bilginin ciddiyeti de belirtilmiş olmaktadır. Hukuki geçerliliği
olan, ciddiyet içeren, katilik belirten, üretimin de emek ve zaman yoğun olduğundan, değerli kabul edilen; kalıcı olan, aktarılabilir olan, köklü olan, “yazılı”
olandır. Kağıda yazılı, basılı olan, el yazısıyla, daktiloyla, mürekkeple yazılmış
olan, bilgisayar çıktısı, fotokopi için de benzer karşılaştırmalar yapmak mümkündür. E-posta, içinse, bunların hepsi söylenemez. Nitelik, değer açısından,
eğer içerdiği bilgi güncel ve talep gören nitelikteyse elektronik ortamdaki; mesela
e-postayla aktarılan daha değerli, önemli olabilir. Yağmur, çalınma, yanma, vb.
zararlar olmadığından; e-posta; bilginin düzgün ve hızlı bir şekilde iletilmesi için
daha avantajlıdır. Acil bir bilgiyi, daha değerli olsun diye el yazısıyla, mektupla
gönderirseniz; saygısızlık, kabalık yapış, belki de bilgiyi iletmediğiniz için, karşı
tarafa zarar veren; görgüsüz bir insan konumunu benimsemiş olursunuz
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Yazılı ve postayla elden teslim edilen imzalanmış belgeler, “resmi yazışmalar” ifadesiyle anılmaktadır ve onlar resmiyetin sembolü olarak kabul görmektedirler. E-posta ile
iletilen içeriği özel olan mesajda, yüzyüze gelmediği kişi ya da kişileri, e-postanın, adres
satırında gören bir kişinin; sorgulama ve reddetme özgürlüğünün de gaspedilmesi; belki
zor durumda bırakılması durumu; e-postanın çoklu gönderiminde yaşanan bir sorundur. Birden fazla kişiye gönderilen e-postalarda, kişiye özel olanın kişinin izni olmadan
yayılması; emrivaki yapılması; görgüsüzlüktür. Buradaki kriterimiz, yani değerlendirme
şeklimiz şu olmalıdır: “Yapılacak hareketi, hareketin yaratacağı etki, içinde bulunulan koşullar ve sonuç; bunları birlikte yorumlamaktır”. Belirli bir mesajı, e-posta ile gönderirken;
kişilerin adres satırında birbirlerini görmeleri; konunun muhattaplarının tanımlanması;
onların birbirlerine tanıtmak için, ön adım olarak da kullanılabilir. E-postayı, mektup
olarak düşünerek, değerlendirirerek; sanal olmayan ortamdaki yargı ve açıklamaları; sanal alana yansıtarak, “uygun” hareket tarzını seçebiliriz, yararlanabiliriz. Böylece, eğer
e-postayı gönderecek olan bizsek, eylemin etkisini, sonuçlarını düşünerek mesajı hangi
araçla göndermenin uygun olacağına; eğer, e-postayı alan bizsek yansıtılan durumun ne
olduğunu farkedebiliriz.
E-posta ile gerçekleşen iletişimde, kişilere emrivaki yapılan; yüzyüze gelmekten imtina
edilen gibi algılanmaya neden olmayacak şekilde, e-posta ile mesaj gönderilmelidir. Yazarak resmiyet kazandırıyor olmanın gücü, olumlu bir etki yaratmak için tercih edilmelidir.
Sanal olmayan yaşamda geçerli olan görgü kuralları; sanal ortamda da geçerlidir. İnternetteki paylaşımlarda, diğerine yardımcı olmak; yardımcı olunmuyorsa da zarar vermemeye dikkat edinilmelidir. Kişiler, söyleyecekleri sözlerde; gerçekleştirecekleri tüm
eylemlerde; kendi yaşamsal gereklerini yerine getirirken, başkalarının yaşantılarına zarar
vermemeleri gerektiğini de düşünmelidirler. Bunun da ötesinde, insanlar başkalarının da
en az kendileri kadar iyi olabilmesini ilke edinerek yaşamına devam etmelidir.
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Özet
İnsan, neye nasıl; hangi bakış açısıyla bakması gerektiğini, bebeklik döneminde çevreyi taklit ederek öğrenmekte ve genellikle öğrendiğini yine toplumla pekiştirmekte; benimsemektedir.
Protokol, kamusal yaşamdaki bütün törenlerde ve törensel
etkinliklerde, resmî ilişkilerde ve görüşmelerde, yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde, davet ve ziyafetlerde, yöntem ve biçim yönünden nezaketen uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür.
Toplumsal yaşantımız, yazılı olmayan, yaşarken öğrenilen,
benimsenen kurallardan oluşmaktadır. Terbiye, yaşamsal
eylemlerimizde, başta aile olmak üzere; arkadaşlar, kitle
iletişim araçları, okul, işyeri vb. ortam ya da ortamdaki kişiler tarafından yapılması, uygun olanın direkt ya da dolaylı
yollardan toplumdaki kişilere gösterilmesini içermektedir.
Terbiye, toplumsal yaşantımızda, ortama, koşullara, uyum
göstermek, birlikte yaşamak, sevilmek, kabul görmek, kendimizi iyi hissetmek, bir amaca hizmet etmek; amaca ulaşmak,
kişisel bütünlüğümüzü korumak, kimlik oluşturmak için bilerek ya da bilmeden uyguladığımız, bir oluş, bulunma, gösterme, yansıtma, yaparak paylaşma halini, alışkanlıklarımızı
ifade etmektedir; hedefimiz uyum sağlamaktır. Nezaket ise,
terbiye sonucu geleneklere uygun, saygılı, barışçı ve dürüst
bir davranışı ifade etmektedir. Terbiyeli, olunur. Bu noktada, terbiye tüm varoluşumuza etki edecek bir kurallar silsilesinde oluşmaktayken; nezaket, diğerine karşı, bilinçli olarak
yaptıklarımızdır. Terbiye, inançlarımızla ilgilidir; daha geç
öğrendiğimiz kurallara bağlı olsa dahi, doğrudan inançlarımıza, değerlerimize etki edecek şekilde bir düzenlemeye tabi
tutarak benimsediklerimizle ilişkilidir. Zarafet kavramı ise,
toplumsal düzeyde, kişilerin görünümlerinin sözlü, sözsüz,
yazılı tüm iletişim biçimlerinde, beden hareketlerinde; etkileşime geçilmesi varsayılan kişi ya da kişiler tarafından, kabul
görecek şekilde; gösterilen tavırlardan oluşmaktadır. Geniş
kapsamı ile zarafet, zorunluluk olmadan, karşılık beklemeden, geleneklere uygun, güvenli, ölçülü, hoşgörülü, yakışık
alan, yaraşır, sadelik içinde, rahat ve akıcı sözler ve hareketlerle kişinin yarattığı bir etkidir.

Görgü ve görgü kurallarının uygulanması kişisel süreklilik
arzetmesi hem kişisel hem de toplumsal dinamiklerle sağlanmaktadır.
Görgü kuralları, toplumda benimsenme, toplumda bulunurluk sağlayıp sağlamamaya ilişkin, insan ilgi ve gereksinimlerinden kurulan etkileşimden beslenmektedir. Kişilerle yüzyüze ve farklı araçlarla gerçekleştirilen iletişimlerde; görgülü
davranarak, sağlıklı ilişkiler kurabilmesine katkı sağlanabilinir.
Geleneksel iletişim araçlarının kullanımında meydana gelen;
aksaklık ve iletişim sorunlarının benzeri, elektronik iletişimde de gerçekleşmektedir. Çoğu zaman teknoloji kanalıyla
iletişim kurulduğunda meydana gelen yanlış anlaşmaların iş
ve iş dışı ilişkilerde gerginliklere yol açmaktadır. Kişisel ve
toplumsal ahengin yaratılmasında, vazgeçilmez bir öneme
sahip olan, protokol ve görgü kurallarının; sanal olan ve sanal
olmayan ortamların hepsini kapsamaktadır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “kişinin görgü kurallarına göre davranmasının “temel” nedeni doğru biçimde
ifade edilmektedir?
a. Toplum tarafından kabul görmek için
b. Daha çok sevilmek için
c. İyi bir işe girebilmek için
d. Amaçlarına ulaşmak için
e. Kendini gerçekleştirmek için
2. “Çevrenin insan yapımı olan kısmıdır; toplumsallaşmayla, öğrenilmektedir”le tanımlanan kavram, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
a. Dil
b. Toplum
c. Kültür
d. Tarih
e. Adab-ı Muaşeret
3. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerin hangisi, E-posta
Gönderirken Uyulması Gereken Kurallardan, içerik ulaşmasa
veya okunmasa dahi; kısa ileti şeklinde bir bilgiyi karşı tarafa
ulaştırmış olursunuz” açıklamasını işaret etmektedir?
a. E-posta duvar olarak kullanılmamalıdır
b. İfadelerin, kısaltmalarını kullanmak
c. Noktalama işaretlerine uymak
d. Konu satırı eklemek
e. Uzun anlatımlardan kaçınmak
4. Aşağıdaki seçeneklerdeki ifadelerin hangisinde “kültür
kavramına ilişkin bilgi” doğru değildir?
a. Kültür insanın çevresindeki unsurlar aracılığıyla üretilmektedir
b. Kültür, öğrenilir
c. Kültür, genlerle aktarılır, kalıtımsaldır
d. Kültür, kişiyi yaşamı sonlanana değin şekillendirilirmektedir
e. İnsan, kültürü şekillendirmektedir
5. Aşağıda, seçeneklerdeki ifadelerin hangisinde “nezaketsizliğin nedenlerinden birisi yer almaktadır?
a. Bencillik
b. Empati
c. Namus
d. Argo
e. Barınma ihtiyacı
6. Aşağıdaki seçeneklerdeki ifadelerin hangisinde “nezaket
sahibi olmanın, nazik davranış geliştirmenin nedeni yanlış
olarak açıklanmıştır?
a. Uyum
b. İtaat
c. Anlaşma
d. Uzlaşma
e. Karşılıklılık

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Nezaket kavramının işlevini “görgü ve terbiye” kavramlarıyla olan farkını belirtilerek
açıklanmaktadır?
a. Nezaket, kişinin toplumun üyeleriyle, “uzlaşması” için gereklidir. Kişi nezaket gösterir ve nezaket
bekler.
b. Kişi, terbiyeli olduğunda, toplumdakiler ona karşı
nezaketle davranacaklardır.
c. Uzlaşma, kişinin toplumun üyeleriyle, “barışması” için
gereklidir. Kişi uzlaşma gösterir ve saygıyı hak eder.
d. Kişi, hoşgörülü olduğunda, toplumdakiler ona karşı
nezaketle davranacaklardır.
e. Nezaket, görmeyen, nezaket gösteremez.
8. Aşağıdaki seçeneklerdeki ifadelerin hangisinde “kişinin
toplumla bir aradayken dikkat etmesi gereken kurallar
arasında yer almamaktadır?
a. Yolda karşıdan gelenleri rahatsız edecek şekilde süzmek görgüsüzce bir davranıştır. Aynı şekilde, toplu
yerlerde diğer kişilere gözünü dikip bakmak da, hoş
karşılanmaz.
b. Halka açık yerlerde başkalarını rahatsız edecek şekilde; yüksek sesle konuşmak, edebe ve terbiye kurallarına aykırıdır.
c. Sinema, tiyatro ve konser salonu gibi toplu mekanlara girerken yavaş ve düzgün hareketlerle girmek,
salonda doğru oturmak, mısır ve çekirdek yiyerek ses
çıkarmamak gerekir.
d. Başkalarının bulunduğu yerde arkadaşının kulağına
bir şeyler fısıldamak, terbiye ve görgü kurallarına
aykırıdır.
e. Kalabalık caddelerde, birbirinin üstüne doğru yürümemek için herkes kendi soluna yönelmelidir.
9. Aşağıda seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi,
e-posta gönderirken dikkat edilmesi gereken görgü kuralları
arasında yer almamaktadır?
a. İfadelerin, kısaltmalarını kullanmak.
b. Konu satırı eklemek.
c. Uzun anlatımlardan kaçınmak.
d. E-posta duvar olarak kullanılmamalıdır.
e. Noktalama işaretlerine uyulmalıdır.
10. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan davranışlardan hangisi,
görgüsüzlük, nezaketsizlik olarak değerlendirilmektedir?
a. Dinlemek
b. Rica ederek soru sormak
c. Özür dilememek
d. Selamlaşmak
e. Lütfen demek
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. a

Sıra Sizde 1
Kişinin toplumsal hayatında; toplum tarafından kabul gören davranış şekilllerini tanımlamak için. Türkçe’de; görgü,
görgü kuralları, etiket; İngilizce’de, etiquette; Fransızca’daysa
étiquette, convenance, protocole, sözcükleri; kullanılmaktadır. Görgü kuralları yerine Adabı-ı Muaşeret ifadesi, günümüzde de yaygın bir şekilde kullanılmamakla birlikte; kimi
metinlerde rastlanılan; “yaşama, insana yakışır şekilde toplumda varolmayı; bu varoluşa ilişkin unsurlar”ı tanımlayan,
Osmanlıca bir terimdir.
Protokol sözcüğü, Fransızca “protocole” kelimesinin Türkçe
karşılığıdır. Protocole, sözcüğü, Fransa’da ilk defa 1330 yılında “Resmî Evrak, Resmî Tutanak” anlamında; 1829 yılında da, “Resmî ilişkilerde ve törenlerde önde gelme hakkı ve
biçimsel davranışlar konusunda uyulması gereken kurallar
bütünü” anlamında kullanılmıştır. Fransızlar ve İngilizler
diplomatik alanda, “protokol” “protocole diplomatique” kelimesini; kamusal alanda, “Devlet başkanı ve önemli şahsiyetler nezdinde, resmî kabullerde ve mahkemelerde uygulanan
davranış biçimleri” olarak “etiket” etiquette kelimesini; (Robert, 1992:706,1555); ayrıca, toplumsal yaşamda uygulanan
saygı ve nezaket kuralları için “Davranış Bilgisi” anlamına
gelen “le savoir-vivre” deyimini kullanmaktadırlar. Kelimelerin, ait oldukları dilideki yazılışlarını, kimi metinlerde birebir
kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Bu kelimeler aynı zamanda,
bir kültüre, bir ülke ya da dönemdeki yaşam tarzına ait her
şeyi içeren terimler gibi de kullanılmaktadır.
Türkçede, devlet ve kamu kesiminde; gündelik hayatın devleti temsil eden kısmında, daha özel davranmayı içeren kısaca;
resmiyet; resmi olmaya ilişkin esasların tamamı; “protokol”
ile ifade edilmektedir. Protokol, bir kurallar listesidir Protokolün, özünde; toplumsal hayatın olmazsa olmazı, “saygı
ve nezaket kuralları” ya da “görgü kuralları” bulunmaktadır.
Osmanlılar’dan itibaren; günümüzdeyse yer yer; resmî alanda “teşrifat”, protokol ile; toplumsalda da “adab-ı muaşeret”
görgü kuralları ile aynı anlamları belirtmek için kullanılan,
farklı Osmanlıca sözcüklerdir.
Protokol, kamusal yaşamdaki bütün törenlerde ve törensel
etkinliklerde, resmî ilişkilerde ve görüşmelerde, yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde, davet ve ziyafetlerde, yöntem ve biçim yönünden nezaketen uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür.

2. c
3. d

4. c
5. a
6. b
7. a
8. e
9. a

10. c

Yanıtınız yanlış ise “Görgülü İnsan ve Toplum Düşüncesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kültür ve Görgü Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Elektrik Teknolojisi, Sanal Ortamda ve Görgü Kuralları” başlıklı konuyu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kültür ve Görgü Kuralları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Görgü, Nezaket, Terbiye” başlıklı konuları yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Nezaket” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Görgü, Nezaket, Terbiye” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Bir Aradayken” başlıklı konuyu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Elektrik Teknolojisi, Sanal Ortamda ve Görgü Kuralları” başlıklı konuyu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Görgü Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde 2
İnsanlar yaptıkları ve yapmadıklarıyla, belirli bir yaşama biçiminin üreticisi ve taşıyıcısı olmaktadır. İnsanların yaşadıkları
toplumu, toplum hayatını, insan davranışını; kendi yaşayışları yoluyla anlayarak; kendi hal, tavırları yoluyla benimsedikleri etkileşim biçimlerine; davranışlarına yansıttıklarıyla içinde yaşamak istedikleri toplumu yaratabileceklerinin farkında
olmaları gerekmektedir. Bizler, toplumda etkileşim halinde
olmasak da yaratmak istediğimiz toplum, yaşamak istediğimiz hayata göre davranmakla mükellefiz. Eğer, nezaket istiyorsak, nazik davranmalıyız ve öyle yaşamalıyız. Dolayısıyla;
görgü kurallarını, yaratılmak istenilen yapı, etki, amaç ekseninde değerlendirmek, oluşturmak, uygulamak gerekmektedir. Nasıl bir hayat ve ne türde ilişkilerde, hangi davranışları
gerçekleştireceğimizden önce; bunlara ilişkin kendi düşüncelerimizi duygularımızı anlamamız gerekmektedir. Kurallar, herkesin yaşaması için; zarar görenin olmaması; varsa
bu zararın ortadan kaldırılması için vardır. Görgü kuralları,
“yaşanır” bir hayat için gereklidir. Eğer, kurallar; insanları,
toplumları hayatta tutuyor ama yaşamda varedemiyorsa; ve
hatta hayatta dahi tutamıyorsa; önce kendimize bakıp, görmeliyiz. Bir kuralı; kuralın niteliğini, kuralı uygulayanı, kendi varoluşumuzdan, hareketlerimizden, düşüncelerimizden,
hissettiklerimizden; yola çıkarak değerlendirmeliyiz. Görgü;
görüntü, görünen, görmek istenilenle ilgilidir. Davranışta
bulunurken; o anda ne yaptığımızı, nasıl göründüğümüzü;
aklımızın aynasından görerek yapmak, görgülü olmaktır. İnsanın değeri, önemi, kısacık ömrüne sığdırdığı, çevresinin,
diğerlerinin de yaşayabileceği bir bulunurluk göstermeyi,
kimse demeden, yapabilme, karar verme gücünden gelmektedir. Eğer görgü ve görgü kuralları, farklı gereksinimlerin
karşılanması için idareten; izlediği varsayılanın görmesi için;
ona “görünür” yapılan veya gösterilen davranış, bulunuşlarla
ilişkilendirilirse, kişi, toplum, yaşam, “gösteriş, göstermelik”
olanlarla yaşanmaz hale gelebilir. İnsanlarla samimi dostça
ve içten ilişkiler kurmanın koşulu, nazik ve içten davranışlar
göstermektir. Kaba, kırıcı ve kaprisleri olan bir insanın, nazik
davranışlar gösterip insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması olanaksızdır. Her örgüt çalışanı görgülü, zarif, nazik, ince, hoşgörülü, sade ve dikkatli olmayı, görevini etkin bir biçimde
yerine getirmenin koşulu olarak görmesi gerekir.
Sıra Sizde 3
Nezaketin oluşmasına katkıda bulunan bir unsurdur. Dikkat,
bir taraftan, etrafına, dünyaya, gelişmelere ilgi duymayı, bunlara başka gözle bakmayı, diğer taraftan, bundan sonuç çıkartarak davranış ve düşüncelere yeni anlamlar kazandırmayı
sağlar. Temelde nazik bir ruhsal yapıya sahip bir insanın dahi
kendi dışından edineceği çok şey vardır. Bunları görmenin

yolu da dikkatli ve gözlemci olmaktan geçer. Görgü dış dünyadan soyutlanamaz. Zira, çağın, değişen yaşamın görgüyü
etkilediği bir gerçektir; bu da dikkati gerektirir. Bu öğrenmenin sağlanması için de kurallara ilgi duyması gerekir. Bir
başka deyişle, öğrenme isteğiyle dolu olmalıdır. Kişinin dikkatsiz olması onun gaflet içinde olması sonucunu yaratabilir.
Dikkatsizliği alışkanlık halini almış kişilerin, konuşurken gaf
yapma olasılığı daha yüksektir.
Susmanın, konuşmanın, espirinin, iltifatın, yapılması değil;
yapılma amacını koşullar dahilinde değerlendirerek; yanlış
değerlendirmelerin önüne geçilebilinir. Tüm insan davranışlarında olduğu gibi, görgü kurallarına uymada da esas olan
önce doğal olmaktır. Görgü, aşırı şekilcilik ve bilgiçlik taslama ile karıştırmamalıdır. Keza, kompliman yapmanın; görgü kurallarına göre davranmanın kişiyi başarıya, üne, şerefe
götüren bir mucize yol olduğu da zannedilmemelidir. Doğru
olan görgünün, sosyal ilişkilerde önemli bir rol oynadığı, toplumda uyum içinde yaşamanın anahtarı olduğu gerçeğidir.
Gaf, dilimize, Fransızca’dan geçen bir sözcüktür. Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık, pot, Gaflet,
Aymazlık içinde bulunmak; yeteri derecede dikkat edilmezse, dalgın olunursa; gaflet içinde olmak kaçınılmaz bir hale
gelecektir. Kişinin, dikkatini yöneltmemesinin nedenini,
anlaması; gaf yapmanın önüne geçilmesini sağlayacaktır.
Gaf yapmak, bilmeden yersiz bir davranışta bulunmak veya
başkasını incitecek söz söylemek, pot kırmak, çam devirmek.
Pot kırmak, yersiz ve karşısındakine dokunacak söz söylemek, Patavatsız, Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden
saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen (kimse),
demektir.
Sıra Sizde 4
Protokol kurallarını çalışarak, öğrenebilirsiniz. Onlar için,
danışacağınız kaynaklar bulunmaktadır. Ancak; görgü kuralları için aynı durum söz konusu olmamaktadır. Görgüye
ilişkin yaptırımlar, dikkat edenin farkındalık düzeyine göre
esnekleştirilir ve düzenlenirse; istenilen etki yaratılacatır.
İnternetteki iletişimde; protokol tanımları yapılmakta; ancak bunlar, daha çok eğer teknik özelliklerle sınırlandırılmamışsa; kullanıcıların görgü ve görgüyle ilişkilendirilen,
ahlaki, dini duyarlılıklarıyla; o anda kullanırken şekillendirilmektedir. Bu da hem görgülü bir düzenin temellenmesi
için fırsat hem de her şeyin tamamen kullanıcıya, o kişinin
görgüsüne bağlı olduğundan; kullanıcılar dikkat etmezlerse; görgüsüzlüğün hakim olabileceği boş bir alandır;
çünkü; diğer kuralları izleyen mekanizmalar yapı itibariyle
burada yoktur. Kişinin sınırsız özgürlüğü ve kişinin sınırının kendisinin çizdiği bir alan, fırsat ve tehditleri birlikte
barındırmaktadır.

1. Ünite - Görgü ve Protokol Kavramı
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Amaçlarımız











Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Protokol kavramını tanımlayabilecek,
Protokolün kamusal alandaki yansımasını betimleyebilecek,
Protokolün tarihçesini, aktarabilecek,
Protokolün yapı taşlarını açıklayabilecek,
Türkiye’de protokol ve kurallarını sayabilecek,
Protokolün önemini yorumlayabilecek,
Protokolün türlerini sıralayabilecek,
Kurumlarda protokol kurallarının örgütlenmesini açıklayabilecek,
Protokolde temel ilkeleri yorumlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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Protokol İlkeleri ve Türleri

Protokol İlkeleri ve Türleri
GİRİŞ

Her ülkede, kamusal alanda ve yaşamdaki kurallar mevzuat ile toplumsal yaşamdaki kurallar da örf ve âdet (gelenek ve görenek) denilen sosyokültürel normlar ile düzenlenmiştir. Bu kurallara ve normlara kamusal yaşamda mevzuat ve/veya protokol kuralları;
toplumsal yaşamda da görgü kuralları ya da saygı ve nezaket kuralları adı verilmektedir.
Örneğin, Türkiye’de kamusal alanda kamu görevlilerinin resmî davranış biçimleri, mevzuat ile toplumda da bireylerin sosyal yaşamdaki davranış biçimleri doğumundan ölümüne
kadar, örf ve âdet denilen gayri resmi sosyal normlar ve kurallar ile düzenlenmiştir. Bu
normlar ve kurallar toplumun her kesiminde ve yöresinde önemli ve geçerlidir.
Devlet ve kamu görevlilerinin, kamusal alandaki resmî çalışma ve görev süreleri kamusal yaşamdır. Devlet ve kamu görevlileri, kamusal alanda ve yaşamda kamusal kurallara uymak zorundadırlar. Kuşkusuz özel durumlarda, uygun ortam ve değişik zamanlarda farklı
davranışlar gösterilebilir. Protokol; kamusal ve sosyal yaşamda devlete, kuruma ve kişiye
sorumlu olduğu görevinden ötürü; makama, lâyık olduğu önemi ve değeri vermektir.
İnsanlar doğmuş olmaktan ötürü; yaşama ve yaşamını sürdürme hakkına sahiptirler. Kişi
görevini yaşama hakkkından vazgeçebilecek kadar iyi yapmalıdır. Söz konusu, algılamanın
temeli, insanın toplumsal yaşantıya geçmesiyle; liderin diğerleri için canını hiçe sayanlar
arasından seçilmesiyle de ilgilidir. Devletler, kurumlar ve kişiler arasındaki tüm ilişkilerde
protokol kurallarına uymak ulusal, kurumsal ve kişisel saygınlık açısından bir zorunluluktur.
Çünkü, protokol kuralları devletin, kurumun ve kurumun içindeki her çalışanın, görevini
yapabilmesinin, saygın bir şekilde hayatta kalabilmesinin garantisi olarak algılanmaktadır. Bu
yüzden, kamusal ve toplumsal yaşamda protokol kurallarına uyan kişi ve kurum, çevresinde
saygınlık kazanmaktadır; uymayan kişi ve kurum da saygınlığını kaybetmektedir. Protokolde, devamlılığı sağlanan, önceki dönemlerde, kararlaştırılmış ilkelere uygun olarak “devamlılık” sağlanması önemli bir ilkedir. İdeal olana, ideal olana dair ilkelere, kendinden öncekilere duyulan inanç; gösterilen saygı, protokolde simgeleşmiştir. Eğer protokol kurallarına
uyulmuyorsa, önem verilmediğindendir. İdeali ve ilkeleri olmayan insan, eksik sayılacaktır.
Protokol kurallarına uyulmaması, resmî ilişkilerde devletin ve kurumun; özel ve sosyal ilişkilerde de kişinin saygınlığını ve önemini azaltacak; devlete, kuruma ve kişiye zarar verecektir.
Kitabımızın, birinci ünitesinde, görgü kuralları ve görgü kavramıyla ilişkili temel kavramları ayrıntılarıyla açıkladık. “Protokol İlkeleri ve Türleri” başlıklı ikinci ünitemizde,
toplumsal yaşamın, daha resmi bölümünü oluşturan, devlet, diploması, törenler, iş/meslek yaşamını ilgilendiren özel; nezaket kurallarını ifade eden; protokol ve protokol kuralları açıklanmaktadır.
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PROTOKOL KAVRAMI

Kamusal yaşamda yöneticinin temsil niteliği protokol kurallarına uymasıyla ortaya çıkar.
Çünkü yöneticinin başarısını %34 temsil niteliği (protokol), %33 bilgi ve becerisi, %33 kişiliği
oluşturmaktadır (Aytürk, 2005).
Kurum ve kuruluşlarda, ilişkiler resmiyet içinde sürdürülmektedir. Kişiler, görevleri
nezdinde, hareketleri ve oluşlarıyla; kişilerin zihninde adeta bir resim çizer. Bir yöneticinin, bir yönetici asistanın “ideal”i; kişilerin davranışlarıyla; devamlılık sağlar. Özellikle
üst düzey yöneticilerin günlük yaşamlarında resmi ve özel ilişkiler daha önemli bir yer
tutar. İnsanlar özel yaşantılarında ne kadar samimi olurlarsa olsunlar, resmi ilişkilerinde
daima protokol kurallarına uymak ve birbirlerine saygılı davranmak zorundadırlar. Protokol, resmi törenlerde mevki sıralaması, selamlaşma, öncelik hakkı gibi konularda uyulması gereken kuralların tümüdür. Nezaket, başkalarına karşı saygılı, nazik ve ince (kibar)
davranma kurallarını gösterir. Yönetimde çalışanlar, ast üst ilişkileri, protokol ve nezaket
kuralları dikkate alınarak değerlendirilirler (Aytürk, 2005).
Protokol kuralları yöneticilerin ve tüm çalışanların kamusal yaşamda biçimsel olarak
uyum gösterdikleri; uyguladıkları kurallar bütünüdür. Protokol kurallarını öğrenmek ve bu
kurallara uyum sağlamak, kişisel, kurumsal; yerel, bölgesel ulusal, uluslararası düzlemdeki
ilişkilerde; saygınlık, güvenirlik; itibar sağlanması için gereklidir. İtibar, hem saygın olmanın hem de güvenilir olmanın garantisidir. Çünkü; “itibar, saygı görme, değerli ve güvenilir
olma durumu, saygınlık ve prestij anlamlarının tamamıni içeren ve kurumsal değerlerle toplumun değerleri arasındaki etkileşimin bir ürünü” olan bir kavramdır. İtibar, kendiliğinden
oluşmayan, planlı bir çaba ile kazanılabilen bir kavramdır. Kurumun şahsiyeti, ruhu, olmak
istediği oluşturduğu veya sürdürmeye çalıştığı kimliği ve onun toplumdaki ilgili kesimlerce
algılanması; itibar’ dır. Başkaları tarafından takdir edilir olmak, itibarı arttırırken; yerilmek, kınanmak itibarı zedeler. Görgü kurallarıyla birlikte; Protokol kuralları kişisel, kurumsal; toplumu oluşturan tüm katman ve yapılardaki itibarın garantisidir.

Protokol Kavramı

Protokol sözcüğü birinci ünitede de sözedildiği gibi, Fransızca “protocole” kelimesinin
Türkçe karşılığıdır. Protocole, sözcüğü, Fransa’da ilk defa 1330 yılında “Resmî Evrak,
Resmî Tutanak” anlamında; 1829 yılında da, “Resmî ilişkilerde ve törenlerde önde gelme
hakkı ve biçimsel davranışlar konusunda uyulması gereken kurallar bütünü” anlamında
kullanılmıştır. Fransızlar ve İngilizler diplomatik alanda, “protokol” “protocole diplomatique” kelimesini; kamusal alanda, “Devlet başkanı ve önemli şahsiyetler nezdinde, resmî
kabullerde ve mahkemelerde uygulanan davranış biçimleri” olarak “etiket” etiquette kelimesini; ayrıca, toplumsal yaşamda uygulanan saygı ve nezaket kuralları için “Davranış
Bilgisi” anlamına gelen “le savoir-vivre” deyimini kullanmaktadırlar. Kelimelerin, ait oldukları dildeki yazılışlarını, kimi metinlerde birebir kullanıldığına tanık olabilirsiniz. Bu
kelimeler aynı zamanda, bir kültüre, bir ülke ya da dönemdeki yaşam biçimine ait her şeyi
içeren terimler gibi de kullanılmaktadır.
Türkçede, devlet ve kamu kesiminde; gündelik yaşamın devleti temsil eden kısmında, daha özel davranmayı içeren kısaca; resmiyet; resmi olmaya ilişkin esasların tamamı;
“protokol” ile ifade edilmektedir. Protokol, kelime anlamıyla bir kurallar dizgesidir. Farklı
metinlerde, Protokol Kuralları ifadesi hatalı olarak kullanılmaktadır. Protokolün, özünde;
ilk ünitemizde açıkladığımız, toplumsal yaşamın olmazsa olmazı, “saygı ve nezaket kuralları” ya da “görgü kuralları” bulunmaktadır. Osmanlılar’dan itibaren; günümüzdeyse yer
yer; resmî alanda “teşrifat”, protokol ile; toplumsalda da “adab-ı muaşeret” görgü kuralları
ile aynı anlamları belirtmek için kullanılan, farklı Osmanlıca sözcüklerdir.
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Protokol ile, devletin, kurumun kimliğini oluşturan; devlet ya da kurum kültürü belirli
bir zaman içerisinde de; devlet geleneği adı verilen, farklı ve ayırt edici özellik ve uygulamaların tamamı ifade edilmektedir. Protokol kurallarıysa, söz konusu uygulamaların gerçekleştirilmesine ait esasları tanımlamaktadır (Ali Seydi Bey, 140).
Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde protokol, “Kimi kurumların ve o kurumların yöneticilerinin-özellikle yabancı kurumlar ve onların yöneticileriyle resmî ilişkilerini ve törensel etkinliklerini düzenleme; törene katılanların öncelik ve sonralık durumuna göre
yerlerini belirleme; törensel davranışları ve kuralları saptama” olarak tanımlanmıştır
(Bozkurt vd., 1998: 209).
Geniş anlamda protokol, kamusal yaşamdaki bütün törenlerde ve törensel etkinliklerde, resmî ilişkilerde ve görüşmelerde, yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde,
davet ve ziyafetlerde, yöntem ve biçim yönünden nezaketen uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür (Aytürk, 2005).
“Kamusal alan”, ünitemizin konusu olmamakla birlikte; protokolle birlikte adını sık sık
tekrarlayacağımız; yakın zamanda sıkça gündeme gelen, bir terimdir. Protokol açısından
kamusal alan; devlete ait kurum ve bunlarla ilgili birimlerin bulunduğu; devlet ve kamu
kuruluşlarının görevlerini yaptıkları ve hizmet etkinliklerinin idare edildiği; devlet ve
kamu yöneticilerinin resmî sıfatlarıyla yer aldıkları toplantı, tören vb. kamusal ve kurumsal etkinliklerin düzenlendiği resmî nitelikli yer, alan, yapı, bina, vb. alanlardır. Kamusal
alanda, kamusal kurallar geçerlidir.
Devletin ve kamu kuruluşlarının halka (kamuya) hizmet sundukları; vatandaşların
kamu hizmetlerinden yararlandıkları, kamuya açık alanlar ise, toplumsal alandır. Toplumsal/Sosyal alanlarda da toplumsal/sosyal kurallar geçerlidir (Öznal, 1996).

PROTOKOLÜN KAMUSAL ALANDAKİ YANSIMASI

Kamusal alanda, çalışanların davranış biçimleri hukuk kuralları; Devlet Memurları Yasası, Kurumsal Personel ve Disiplin Yönetmelikleri ile düzenlenmiştir. Kamusal alanda ve iş
ortamında çalışanların sosyal davranış biçimleri ise, toplumdaki; yerleşik, değer, gelenek,
din, etnik, vb. kültürel unsurlardan temel almaktadır. Kamusal yaşamda sosyal davranışları oluşturan protokol kuralları ile görgü kuralları iç içedir. İş dışındaki ortamda; iş ortamında nezaket, terbiye, görgü nitelik değiştirmemektedir.
Nezaket, terbiye, görgünün, işin doğasından ötürü, yansıtılmasında biçimsel farklılıklar, olabilmektedir. Bir maden işçisinin, kömür tozuna bulanmış görüntüsü, görgülü bir
insan tarafından “pis”, olarak nitelendirilemez. Dolayısıyla; bir dansçının, bir yüzücünün
mayolu görüntüsü görgülü bir insan tarafından “bayağı” olarak nitelendirilemez. Bir kültüre ait, yerel kıyafetler; yeme içme alışkanlıkları; çirkin, berbat, vb. olarak varsayılamaz.
Protokolü anlamak için önce “görgü” ve “görgülülük” anlaşılmalıdır; ahlaklı ve etik
insana dair her şey “görgü kuralları” adında geçerli kılınmıştır. Kişi ve toplum kesimlerini,
aşağılamak, hor görmek ve zarar vermek için kurallar ve yaklaşımlar paravan ediliyorsa;
bunlar yapanların hatasıdır; kural ve yaklaşımların değil. Çünkü iş ortamı, toplumdaki ortamlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla; iş yerinde, görev ve sorumluluklar nezdinde
örgütlendiği varsayılan konumlar; oradaki tabakalaşmayı oluşturmakta ve görgü kuralları
da buna göre uygulanmaktadır.
Görgü kuralları, demokratiktir; toplumdaki herkes için geçerlidir. Bir iş yerinde, yöneticilerin çalışanlara görgüsüzlük yapma hakkı yoktur. Eğer bir kurum ya da bir yer itibarlıysa; bu
oradaki protokolün görgü kurallarına işlerlik kazandırmasından ötürüdür. Protokol, hatalı
yorumlanarak uygulandığında; görgü kurallarını işlemez hale getirdiğinde, kuruma ve oradaki kişilere onların itibarlarına zarar verecektir.
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Protokol, resmî davranışı tanımlamaktadır; protokol de görgü gibi kurallar aracılığıyla
tanımlanmaktadır. Protokol kuralları, görgü kurallarını geçersiz kılmaz; tam tersine onları sağlamlaştırır. Protokol kuralları sadece; resmîyet içeren ortamlarda, makam, toplantı
ve tören, resmî davet, ziyafet, vb. etkinliklerde geçerlidir (Öznal, 1996).
İnsan, toplumdaki birbirinden farklı katmanlarda yaşantısını sürdürmektedir. Toplumdaki her katman, yapı ya da kurumda, insan yaşayışı farklı esaslara göre sürdürülebilmektedir. İnsan, toplumu oluşturan, diğeriyle, “esaslara uyum sağlamak” açısından
birbirine bağımlıdır. Çünkü her insan, özel alanda ailesinin kurallarına; sosyal alanda
toplumsal kurallara; örf ve âdetlere, örgütsel ve kamusal alanda da resmî kurallara uymak
ve uygun olmak durumundadır. Bu nedenle özel, sosyal ve kamusal alanda yaşayan her
insanın, içinde yaşadığı alanın, normlarına ve kurallarına uygun konuşması, davranması,
uygun görünmesi her şeyden önce saygı ve nezaket gereğidir.
Toplumsal normlara uymayan için yasal bir yaptırım yoktur. Normlara ve kurallara
uymayan kişi, toplum tarafından kınanarak cezalandırılmaktadır. Bu kınama, kişiyi istendik davranışa yönlendirme amacını taşımaktadır. Toplum daima kişiyi, toplumun istediği
yönde davranmasını sağlayarak; bünyesine dahil etmek yönünde hareket edecektir. Diğer
bir deyişle, birey hiçbir şekilde içinde yaşadığı toplumdan soyutlanamaz. Her insan, içinde
yaşadığı toplumun özelliklerini, bir şekilde içselleştirecektir. Toplum da, reddettiği kişi ya
da kişilerin davranışlarını zaman içinde sahiplenebilecektir. Onun için sosyolog Gurvich
(1999) “birey toplum içinde toplum da bireyin içindedir” demektedir.
İnsan, toplumsal bir varlıktır; çevresiyle dengeli ilişkiler kurabilirse sağlıklı ve başarılı
olabilecektir. İlişki kurmak, uyumla ilişkilidir; kişi ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına ve
çalıştığı kuruma uygun olmak zorundadır. Çünkü uyum sağlamak, toplumsal yaşamın
bir bölümünü oluşturan iş (çalışma) ortamında da birlikte yaşamak adına, yasal olarak da
gerekli kılınmaktadır. Bu yüzden, birey olarak toplumsal alanda saygı ve nezaket kurallarına; kamusal alanda da kurumsal normlara ve mevzuat kurallarına uymak gereklidir.
Ancak, protokol ve sosyal davranış kurallarına uymak demek, kişinin kendisi olmaması
ve maske takması demek değildir. Çünkü her insan sosyal bir varlıktır. İnsanın kamusal
ve toplumsal yaşamda protokol ve sosyal davranış kurallarına uyması ve uygun davranması, onun sosyal bir varlık olmasının doğal bir sonucudur. Bu yüzden, sosyal bir çevre
(topluluk) içinde yaşayan her insan kendiliğinden ve doğal olarak sosyal kurallara uyacak
ve başkalarına saygılı olacaktır (Pacout’dan Aktaran, Aytürk, 2005). Bu, her ülkede ve her
toplumda toplumsal yaşamın temel ilkesidir.
Ancak, davranışsal olarak sosyal yaşamın kuralları ile kamusal olmayan alandaki
kurallar; hitap etme, selâmlaşma, el sıkma, konuşma, oturma, yeme, içme, giyim kuralları ile ast-üst ilişkileri ve kadın-erkek ilişkileri biçimsel yönden farklılaşabilmektedir.
Örneğin, toplumsal yaşamda yaşça büyük olana “öncelik vermek”; resmî alanda yerini;
makam sahibine öncelik vermek, şekline dönüşmektedir. Ancak; daha önce de belirtildiği gibi; bu durum, yaşça büyük olana saygısızlık yapılması için bir gerekçe olarak
kullanılamaz. Belirli dönemlerde, güvenlik gerekçesiyle, trafikte kimi güzergahların değiştirildiği bilinmektedir. Protokol kurallarında belirtilmemesine karşın; bir ambulans,
itfaiye aracı ya da hasta taşıyan, resmi nitelikte olmayan herhangi bir araç, her durumda
geçiş üstünlüğüne sahip olacaktır. Yurtdışında öğrenim gören bir Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı, gideceği ülkenin vize prosedürüyle ilgili gecikme ve sorun yaşayabilir; ancak
Türk Konsolosluğu’nda, öğrencinin süreçten olumsuz olarak etkilenmemesi için, protokolde yazmasa dahi, azami destek verilecektir.
Resmi ya da kamusal alandaki tüm faaliyetlerde, kişileri muhakeme ederek, doğru
davranışı gerçekleştirirler. Şartlara, uyum hem yaşamın devamlılığı için gereklidir. Gör-
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gü kuralları, toplumdaki her insanın uyması için üretilmişlerdir; protokol kuralları ise,
protokolün geçerli olduğu alanı ve sorumlu kişileri kapsamaktadır. Resmî alanda kadın
bir ast, erkek üst’üne saygılı olmak ve ona uymak; toplumsal alanda da erkek üst, kadın
astına saygılı olmak durumundadır. Kadın, erkek, birbirlerine; iş yeri dışındaki ortamlarda da; özellikle aralarında samimiyet yoksa, birbirlerine, adlarının yanına, hanım; bey
ifadelerini; önüne de, bay; bayan ifadelerini ekleyerek; iş yerlerindeyse ünvanlarıyla hitap
etmektedirler. Resmiyet, kurallarla; resmiyetin olmaması da; kişilere şiddet uygulanmasına olanak tanımak için değil; aksine, insan yaşamının şiddet, baskı ve zorlamayla yaşanmaz hale getirilmemesi için üretilmiştir. Resmiyet, samimiyete engel değildir; laubaliliğe karşı önlemdir.
Protokol ve görgü kurallarına uymak; “saygısızlık ve yalakalık veya yağcılık yapılıyor”,
değerlendirmesine maruz kalınmasını engellemek için yeterli olmayabilir. Kişiler, hata
yapabilirler. Yaşamın her alanında haksız değerlendirmelerde bulunacak kişiler olacaktır.
Kurallara göre hareket etmek, kendine saygısı olan bir bireyin, bunu korumasına olanak
tanıyacaktır. Toplumdaki, her insan görevini yaparken gösterdiği yaklaşımı; kendisini
tartarak sürdürmelidir. Saygı, önce kişinin kendisinde var edilmelidir ki; daha sonra da
topluma yansıtılabilsin. Kuralları hatalı uygulamak konusunda, bir eleştiri olduğunda
da; kişi eleştirinin amacını ancak, kendisinden emin olursa anlayabilecektir. Özellikle,
diplomatik ilişkilerde; ülkeyi ve kurumu temsil edenlerin; içinde bulundukları durumu
vakit kaybetmeden algılamaları ve uygun geri bildirimde bulunmaları çok çok önemlidir.
Ufak bir ima, yarınki sorunların başlangıcı olabilecektir. Örneğin; başkalarının yanında yapılan uyarıların; uyarı değil; yergi olabileceğini; görgü kurallarından dolayı biliriz.
Basın mensuplarının ya da kişiyi yeni tanımakta olan insanların yanında yapılan ufak
düzeltmeler, açıklamalar; farklı kişilerin nezdinde olumsuz algılama yaratmak için yapılıyorsa ve kendiniz adına olmasa da temsil ettiğiniz görevi düşünerek değerlendirme
yapmanız gerekecektir.
Günümüzde, kurumlar faaliyetlerinde, proaktif (bir durumla ilgili olarak; daha sonra sorun yaratabilecek etkiyi farkedip, o etki henüz, harekete geçmeden; sorun ortaya
çıkmadan önce, gereğini yapmak) yaklaşımı benimsemektedir. Halk arasında kullanılan: “Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir”, sözü; proaktif bir yaklaşımı, yansıtmaktadır. Bugün gerçekleşenlerden, yarın ne olabileceğine yönelik tahminlerde bulunabiliriz. Kendi seçimlerimiz ve eylemlerimiz aracılığıyla; yarınımızı şekillendiririz.
Farkettiğimiz konu ya da durum için, yarını beklemeden girişimde bulunabiliriz. Zaten,
farketmek gerekeni yapılması için ilk ve en mühim adımıdır. Gerek özel yaşantımızda
gerekse mesleki sorumluluklarımızla ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde; yarın ilgilenilecek bir sorun yaratmamayı ilke edinmeliyiz. Dolayısıyla, yarını problemli
kılabilecek karar alan ve eylemlerde bulunan, çalışanların; çalıştıkları alana, mesleklerine, kurumlarına, diğer çalışanlara; topluma ve kendilerine büyük zarar verdikleri
daima hatırlanmalıdır. Bir yönetici asistanı olarak; bağlı bulunduğunuz birimle ilgili,
size görüşme talebini ileten bir kişiye olan yaklaşımınız; bir randevuyu iptal ederken
nasıl konuştuğunuz seçeceğiniz sözcükler, sadece o an, işi kotarmak için değil; görgü ve
protokolle ilgili konulara dikkate alarak gerçekleştirilmelidir. Görevin büyüğü küçüğü;
önemlisi önemsizi yoktur; hatalı algılamalarla, hatalı yapılan işlerle; “önemsizleştirmek”
vardır. “Benden sonrası tufan” yaklaşımıyla yürütülen ilişkiler; en son yürütene zarar
verecektir. Bir işi en iyi yapan olabilmek için; kurum içindeki etkileşim ve bilgi paylaşımlarında, “anomi (yabancılaşma)” yaratacak, yaklaşımların benimsenmesi, saygınlık;
itibarı zedeleyen en tehlikeli etkendir. İç kaynaklı durumlar, eylemler yarar ve zarar
açısından her zaman daha güçlü etkiye sahiptir.
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Modernleşme, sanayileşme, kentleşme gibi oluşumlar, büyük toplumsal farklılaşmaya
yol açarlar; bu nedenle de yabancılaşmanın gelişmesine elverişli bir ortam yaratmış olurlar. Fakat bu sadece ihtimaldir, bu ihtimalin gerçekleşmesi toplumsal sistemin niteliğine
bağlıdır (Tolan, 1980; 204).
Anomi (Yabancılaşma): İnsanın kendi çabasının kendisine yabancı bir güce dönüşmesine,
toplumbilimcilerin, verdiği addır. İnsanın kendi eylemlerine egemen olacağına, onların egemenliğine girerek, bir güçsüzlük duygusu, kendine güvenin yitirilmesi, toplumsal
yaşamın düzenlenmesine ilişkin değerlerin özümsenememesine neden olarak, kişinin sorunlar yaşamasına neden olur.
Bir kurumdaki çalışanların birbirlerine; abi, abla şeklinde hitap etmesi protokol açısından kabul edilemez. İşyerinde kişilerin birbirlerine örneğin, bir astın, yakını olan üst’üne
özel ve sosyal alanda ve birebir ilişkilerinde “ağabey” veya adıyla hitap etmesi olağan karşılanmaktadır. Fakat bir toplantıda ya da resmi bir ziyarette özellikle ortamda üçüncü kişilerin de bulunduğu durumlarda, bir ast, üst’üne “ağabey” veya adıyla hitap etmesi, makama saygısızlık olarak değerlendirilmektedir. Kamusal veya özel alanda astların üst’e adları
veya ilişki düzeylerine bağlı olarak; Tolga, Tolga Bey ya da ağabey, amca vb. biçiminde
hitap etmeleri olağan karşılanmaktadır. Toplumsal alanda çalışanlar birbirlerine, saygılarını ifade etmek için, “efendim” veya “hanımefendi” sözcükleriyle hitap edebilirler; ancak
resmî ortamlarda üst’e daima ünvanıyla hitapedilmesi gerekmektedir (Aytürk, 2005). Kurumdaki kişiler kardeş, akraba, karı-koca olsalar dahi; sözleri ve tavırlarıyla, birbirlerinin
kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalıdırlar. Toplumsal yaşamda benimsenen hitapların,
iş ortamında kullanılması; kurum içi iletişimde çalışanlar arasındaki ilişkilerin örgütlenmesine de zarar verebileceği için; bundan kaçınılması gerekmektedir. Hitap şekillerindeki
samimiyet, davranışlara yansıtılıyorsa; görgü kuralları açısından, gerçekleştirilen iletişime
ve gerçekleştiren kişilere, “dürüst ve de tutarlı”, vb. olumlu değerlendirmeler yapılabilir.
Ancak, protokol açısından yapılan yanlış; yine yanlış olma özelliğini korumaktadır. Çünkü; protokolde, hitaplarda, kullanılacak isimler belirtilmektedir; kurallar uygulanmıyorsa, protokol reddedilmiş biçiminde bir algılama oluşacaktır. Benimsenmeden uygulanan
kurallar, dışarıdan, “yapmacık” olarak algılanabileceğinden; protokole ve temsil ettiğine
zarar verecektir. Herhangi bir görevle ilgili olarak; kamusal alandaki huzur ve güvenin teminatı olan niteliklerin aşınmaması için; kurumlarda da tüm çalışanların, hem görgü kuralları hem de protokole uygun olarak, kendi hal ve hareketlerine dikkat etmesi gereklidir.
Görgü kuralları, toplum yaşamındaki insan davranışını tanımladığından; “toplumsal
(sosyal) davranış kuralları” olarak da adlandırılmaktadır. Görgü kuralları, her kurum ve
yapıda birbirine göre farklılaşarak uygulanabilmektedir. Kültürler arası iletişimin çalışma
alanı; adı geçen farklılıklardır. Hitap ve selamlaşma biçimi o yerdeki egemen kültüre göre
farklılık gösterecektir. Fransa’da bir erkeğin yeni tanıştığı bir kadının elini öpmesi nezaket gereğidir. Bu hareket, Japonya’da ayıp karşılanacaktır. Türkiye’de selamlaşmalarda, bir
erkeğin diğeriyle kucaklaşması samimiyet ve sevgi göstergesidir; ancak ABD’de özelllikle
erkek erkeğe dokunmaktan kaçınılmaktadır. Türkiye’de resmî ya da değil; bulunduğunuz
yere gelen herkes “misafir” sıfatına sahip olur. Ziyaret, bir kişinin, izin alarak bir başkasını
görmeye gitmesidir. Ziyaret, toplumdaki bağların güçlendirilmesini sağlamaktadır. Yapılış
amacına uygun olarak kurallarında farklılıklar olmasına karşın, ziyaretlerin ana ilkelerine
uymak ziyaretin başarılı olmasını sağlar. Değişik ziyaret türleri vardır: Resmi ziyaretler,
nezaket (protokol) ziyareti, iş ve görüşme ziyareti, bayram ziyareti, aile ziyareti, hasta/
hastane ziyareti, teşekkür ziyareti, evlilik kutlama ziyareti.
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Resmi “ziyaretçi”, ifadesi Türk kültüründe yerini; “Resmi Misafir”e bırakacaktır.
Türkiye’de misafire ikram gereklidir çay/kahve ikram etmek konukseverliktir; Fransa’da
ise, iş düzenine aykırıdır. Malezya’da konuşma ve görüşme sırasında bacak bacak üstüne
atmak ve el-kol hareketi yapmak büyük saygısızlıktır. Fas’ta, bir ziyafetten sonra geğirmek, bir teşekkür ve memnuniyet ifadesidir (D’Assaılly’den Aktaran, Aytürk: 2005). Bu
nedenle, devlet adamları, bürokratlar ve iş adamları gittikleri ülkelerde ve yörelerde
yürütülen iş ve ilişkilerin olumlu sonuçlanması açısından, o yörenin ya da o ülkenin
protokol ve sosyal davranış kurallarına (görgü krallarına) uymak zorundadırlar. Nitekim her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yurt dışına giden yetkililere ve görevlilere ilgili
kuruluşlar tarafından bu konuda gerekli eğitim, seminer, brifing ya da bilgiler verilmektedir. Örneğin, Türkiye’de, geçici veya sürekli görevle yurtdışına giden bütün kamu
görevlilerine Dışişleri Bakanlığınca bir haftalık eğitim verilmektedir. Ayrıca, bakanlar,
Cumhurbaşkanı ve kamu yöneticileri de bir ülkeye gitmeden önce, o ülkenin kuralları
ve koşulları hakkında ilgili kişi ve kuruluşlarca bilgilendirilmektedirler. Aynı biçimde,
dış ülkelerden Türkiye’ye gelen yabancılar da Türkiye ve Türk yöneticileri hakkında bilgilendirilmektedirler.
Toplumsal davranış kuralları; her ülkede egemen olan kültüre ait değerler, inançlar;
gelenek ve görenekler; normlara, bağlı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal açıdan değer, insanın toplum içinde nasıl hareket edeceğini belirten kurallardır (Yüksel, 1987: 42). Kültüre
ilişkin olan hemen her şey, norm biçimini almakta ve böylece bir toplumdaki yaşayışın
nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini, tanımlamaktadır. İnsanlar, norm yapısına kavuşmuş
kurallara uymadıklarında, toplum tarafından belirli yaptırımlara maruz bırakılacaklarını bilmektedirler. Bu bilgi onlara, toplumsallaşma sürecinde aktarılmıştır. Hukuk, devlet
yapısında bireylerin toplumsal normlara uymasını sağlayan mekanizmadır (Yüksel, 1987:
38). Başkalarını rahatsız edecek yükseklikte sesle konuşmak, görgüsüzlük, olarak kabul
edilmektedir. Aynı zamanda, kişilerin yüksek sesle ile çevreyi rahatsız etmesi, yasal yaptırımlar yoluyla da kontrol altına alınmıştır. Kişilerin, “kendilerine yapılmasını istemediklerini kendileri de başkalarına yapmamayı ilke edindiklerinden” ya da “görgüsüz, kaba
olarak nitelendirilmemek, ayıplanmamak, dışlanmamak” için ve “polisle karşı karşıya gelmemek, para ya da hapis cezası almamak” için, davranışlarına yön vermesini sağlayan her
şey norm olarak ifade edilmektedir. Aynı koşullar altında, görgü kurallarının normatif etkisi yani, yaptırım gücü; protokol kurallarından daha azdır. Çünkü, protokol kurallarının,
hukuki boyutu da bulunabilmektedir. Giyim kurallarına uyulmadığında, işten atılmak söz
konusuysa, insanların işyerindeki giyim kurallarına dikkat etmeleri beklenmektedir. Ancak, görgü kuralları, diğer tüm kuralların zemininde ya da başka bir katmanında şu veya
bu şekilde mutlaka yer almaktadır.
Bu yüzden, sosyal davranış kuralları her toplumda görgü, saygı ve nezaket kuralları;
hukuk, din ve ahlâk kuralları bütünü olarak, toplumun sosyo-kültürel yapısını oluşturmaktadır. Bu kurallar bireysel, kurumsal, toplumsal ve ulusal tüm ilişkilerde düzenleyici
bir rol oynamaktadır. Bu nedenledir ki; saygı ve nezaket kuralları, her ülkede ulusal protokolün toplumsal yönünü oluşturmaktadır.
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Şekil 2.1

Kamusal ve toplumsal
yaşamda protokol
ve sosyal davranış
kurallarını oluşturan
öğeler (Aytürk, 2005;
17).

PROTOKOLÜN TARİHÇESİ

Tarih boyunca bütün devletler ve toplumlar törensel ve biçimsel kurallar düzeni içinde
yaşamışlardır. Her dönemde devletin ve devlet adamlarının yaşam düzeni protokol kuralları içinde yürütülmüştür. Ayrıca, bütün dinlerde ve mabetlerde yapılan ayin ve törenler;
belirli bir düzen içinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenledir ki, protokolün doğduğu ve uygulandığı yerler ilk olarak saraylar ve mabetler olmuştur. Ancak, tarih boyunca devlet ve
saray protokolü ülkesel düzeyde düzenlenmiş ve uygulanmış; bu nedenle protokol kuralları her ülkede farklı olmuştur (Aytürk; 2005).
Protokolün doğduğu ve ilk defa uygulandığı yerler; “saraylar ve mabetler”dir.

Dünya Genelinde Protokolün Tarihçesi

Hiçbir toplumsal kural veya kaide aniden ortaya çıkmaz, her düzenleyici kural, belli bir
tarihsel sürecin sonucunda ortaya çıkar. Protokol tarihi, diplomasi tarihi kadar eskidir.
Diplomasi tarihi ise sanıldığı kadar yeni olmayıp, çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır.
Çinlilerin milattan 2500 yıl önce, bu gün “büyükelçi” dediğimiz nitelikteki delegeleri, tam
yetki ile donatarak, diğer devletlere yolladıkları ve bunların Çin hükümeti hesabına müzakereler yaptıkları bilinmekteydi. MÖ 1280 yılında Mısırda II. Ramses ile Hititler arasında
imzalanan anlaşmanın arabuluculuğunu yüksek kalitede bir elçi yapmıştır.
Avustralya’nın en ilkel ve vahşi kabilelerinde de karşılıklı sefirler gönderildiği bilinmektedir. Ayrıca bu vahşi kabilelerin bütün ilkelliklerine rağmen sefaret mensuplarını büyük bir misafirperverlikle ağırladıkları da, konuya verilen önemi göstermesi bakımından
ilginçtir (Öznal, 1996; 1-2).
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Bugün uygulanmakta olan bazı diplomasi kuralları, o zaman da vardı. Örneğin, diplomatların dokunulmazlığı bugün de en önemli diplomasi kuralı olarak görülmektedir.
Daryüs’ün Atina’ya gönderdiği iki sefirin, Atinalılar tarafından katli konusu, Atinalıların
sayısız ödün vermeleriyle tatlıya bağlanabilmiştir. Thebler ile Tesalyalılar arasında böyle
bir sorun savaş nedeni olmuştur. Yunanlılar, sefirleri yazılı veya sözlü talimat ile başka
ülkelere gönderirlerdi. Elçiler, ziyarete gelen sefirler de halka takdim edilerek; halkın gerçekleşenleri bir tören havasında gözlemlemesi sağlanırdı. Devlet, sefirinin her türlü masraflarını karşılar ve buna karşın onların hediye ve para almalarını yasaklardı. Çünkü, Sefir
devleti; devletin itibarini temsil etmekteydi. Sefirler hükümetleri adına tam yetki ile anlaşmalar yaparlardı.Romalılar ise başlangıçta elçi göndermezler ve sadece elçi kabul ederlerdi. Daha sonra, Yunanlılarca oluşturulan diplomasi kuralları, Romalılar tarafından da
aynen benimsenmiştir. Sefirleri senato başkanı seçerdi. Diplomatik dokunulmazlık kuralları Roma’da tam anlamıyla uygulanmış, bayram ve festivallerde sefirlere, senatörler seviyesinde öncelik verilmiş ve her türlü masrafları devlet tarafından karşılanmıştır. Roma’da
sefirler, aşağı yukarı bugünkü düzeyde saygı ve itibar görmüşlerdir (Altınöz; Tutar, 2006).
Protokolün tarihçesi, diplomatik protokol tarihidir. “Diplomatik alanda protokol kurallarının temeli, Yunanlar tarafından atılmıştır. Çünkü elçilerin dokunulmazlığı gibi ilk
diplomasi kuralları Yunanlar tarafından yaratılmış ve daha sonra Romalılar tarafından da
uygulanmıştır. Nitekim Romalılarda elçilere gösterilen saygı ve itibar bugünlere kadar gelmiştir. Romalılar, elçilere bayramlarda, törenlerde, festivallerde senatörler düzeyinde önem
ve öncelik vermişlerdir” (Ünlütürk, 2002: 14). Bu yüzden, diplomatik protokol kuralları 14.
yüzyılda Romalılar tarafından bir sanat olarak benimsenmiştir. Nitekim ilk diplomasi okulu da Venedik’te açılmıştır. Daha sonra Fransızlar, XIV. Louis döneminde protokole büyük
önem vermişler ve protokolü çekici bir meslek olmasını sağlamışlardır” (Ünlüsoy, 1999: 3).
1661 yılında elçilikle ilgili bir protokol önceliği sorunundan İspanya ve Fransa savaş
yapma durumuna gelmişler ve sonuçta İspanya, Fransa’nın protokol önceliğini tanımak
zorunda kalmıştır. Bu tarihten yaklaşık bir yüzyıl sonra Rusya ve Fransa sefirleri Londra’daki bir saray balosunda, oturmada öncelik konusunda tartışmaya tutuşmuşlar ve sonunda sorunu düello ile halledebilmişlerdir. Böylece yine aynı nedenden iki devlet bir
savaş olasılığı ile karşı karşıya gelmiştir (Altınöz; Tutar, 2006).
Devletlerarası ilişkilerde ve diplomaside 19. yüzyılın başlarına kadar en büyük diplomatik sorun, “öncelik hakkı” olmuştur. Öncelik hakkı, 19. yüzyılın başlarına kadar devletlerarasında çözümlenememiş olduğundan, tarih boyunca devletlerarası ilişkilerde ve saraylarda büyük sorunlar ve skandallar yaşanmış ve çatışmalar doğmuştur (Ünlüsoy, 1999; 3).
Protokolün nasıl başlamış olduğuyla ilgili bilgileriniz nelerdir?
“1923 yılında Lozan Barış Konferansı’na hangi ülke başkanlık edeceği konusu İngiliz,
Fransız ve İtalyan heyetleri arasında tartışma konusu olmuştur. Sorun, her üç ülkeden
belirlenecek temsilcilerle, Konferansa, sırayla başkanlık etmesi biçiminde çözümlenmiş;
fakat İngiliz temsilcisi Lord Curzon, protokole karşı bir yöntem oyunuyla konferans
başkanlığını fiilen elinde tutmuştur. Böylece, protokolde başkanlık ve öncelik konusunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır” (Gürel, 1986: 11). “1815 Viyana
Kongresi’ne kadar, uluslararası konferanslarda, hangi temsilcinin toplantı masasında nereye oturacağı; hangi temsilcinin imzasını nereye ve hangi sırayla atacağı her zaman tartışma konusu olmuştur. Örneğin, 1815 yılında Viyana’da yapılan ve 15 devlet temsilcisinin
katıldığı bir toplantıda, kimin nereye oturacağı ve kimin kapıdan önce içeriye gireceği
konusunda uzun tartışmalar olmuş ve protokolde öncelik sorunu çözülememiştir. Sonunda, yuvarlak masada toplantı yapılmasına ve salona 15 kapı açılmasına ve her ülke temsil-
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cisinin aynı anda 15 ayrı kapıdan salona girmesine karar verilmiş ve sorun çözülmüştür”
(İzgören, 2000: 97). “1815 yılında Viyana’da yapılan Kongre’de yabancı elçilerin uyacakları
kurallar ve öncelikler konusunda bir yöntem anlaşması yapılarak diplomatik protokol kuralları ilk kez standart olarak düzenlenmiştir. Bu Kongre’de, elçilerin önceliklerinin,
• Devlet başkanına güven mektuplarını sundukları tarih itibariyle belirlenmesi;
• Uluslararası konferanslarda temsilcilerin alfabe sırası ile imzalarını atmaları kararlaştırılmıştır” (Gürel, 1986: 10).
• “1815’te Viyana’da yapılan bu Kongre’de Rusya, Prusya, Avusturya, İngiltere ve
Fransa’nın resmî protokol kurallarında ortaya koydukları öncelik belirlemesindeki
unvanlar ve sınıflandırmalar uzun tartışmalar sonucunda bir Tüzük olarak kabul
edilmiş ve Kıt’a Avrupa’sı ve Anglo-Sakson ülkelerinde yıllarca uygulanmıştır”
(Ünlüsoy, 1999: 3).
• Ancak, söz konusu diplomatik kurallar 1961 yılında yeniden düzenlenmiş ve “Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi” kabul edilmiştir (Ünlütürk, 2002: 145).

Eski Türk ve Osmanlı Devlet Geleneği

Türk Devlet Yönetiminde kamu gücü Hakan ile Hatun tarafindan birlikte temsil edilmiştir. Eski Türklerde Antlaşmalarda, Hakan eşini, “Hatun”u sağ tarafında yer vererek; tüm
antlaşmalari birlikte imzalamalarını mümkün kılmıştır. Buyruklar hep birlikte imzalanarak; Hatun’un imzasının olmadığı buyruk geçersiz sayılmıştır.
Osmanlı Devleti’nde, Padişahın eşinden daha çok annesi; Valide Sultan protokolde
yerini almıştır. Osmanlılar’da protokol ve buna ilişkin esaslar; Teşrifat ve Teşkilat ifadesiyle tanımlanmaktadır. Krallık, İmparatorluk, Cumhuriyet, Derebeylik, vb.; adları farklı
olmakla birlikte; her devletin geçmişinden günümüze taşıdığı; köklerinden gelen; kültürünü tanımlayan özgün, uygulamaları bulunmaktadır. Söz konusu merasim ve ona ait
unsurlara, “teşrifat ve teşkilat” adı verilmektedir. Tarihte, Osmanlılar kadar, teşrifat ve
teşkilat”a önem vererek; bunu yüzyıllarca koruyup sürdürebilen, devlet sayısı çok azdır
(Ali Seydi Bey: 141).
Osmanlı Devleti’nde ilk dönemlerde padişahların yaşamları çoğunlukla savaşlarda
geçtiği için, protokol kuralları fazla önemli olmamış ve yazılı olarak da kaydedilmemiştir.
Ancak, padişahlar saray yaşamına geçtikten sonra, ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde düzenlenen Kanunname-i Al-i Osman ile protokol (teşrifat) kuralları belirlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde protokol olarak devlet büyüklerinin ünvanları, resmî kıyafetleri,
devlet büyüklerine gösterilecek saygı kuralları ve padişahın huzuruna kabul esasları ile
Harem’deki hiyerarşik ünvanlar ve Saray’daki törensel kurallar; Resim 2.1’deki minyatürde
Zigetvar Seferi öncesi elçi kabulünde görünen, Kanunî Sultan Süleyman döneminde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (Yıldırım, 2012: 81).
Osmanlılarda Şehzade ve sultanların doğumları bunu takip eden Beşik Alayı biraz
büyüyünce Bed’i Besmele merasimi, şehzadelerin günlerce süren sünnet törenleri, evlendiklerinde düğünler tahta çıktığında cülus töreni, kılıç alayı, padişahların savaşa katıldığı
zamanlar Sefer-i Hümayun, Mekke ve Medine’ye gönderilen yardım ve sadakalar, elçi kabulleri, cenaze merasimleri, bayramlar, Hırka-i Şerif gibi merasimler gibi pekçok tören
için özel kurallar belirlenerek; belirlenen bu kuralların uygulanmasıyla, Osmanlı Devlet
Geleneği adını verdiğimiz; Osmanlı’yı, Bizans’tan, Çin İmparatorluğu’ndan ayıran temel
özellikler de tanımlanmış olmaktadır.
Resim 2.1’deki minyatürde, Kanuni Sultan Süleyman Erdel Prensi’ni kabul etmektedir. Bu kabul sahnesi saray dışında, Sigetvar seferi sırasında, açık bir arazide ve Otağ-ı
Hümayun’da gerçekleşmiş olmasına rağmen, Arz Odası’ndaki hiyerarşik yapılanma bu
sahnede de tekrarlanmıştır. Padişahın bu kabulünde, dört vezir, iki iç oğlanı, bir silahdar
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ağa ve bir has odalı hazır bulunmuşlardır. Padişah her zamanki vakur duruşuyla altın
kaplamalı tahtında oturmaktadır. Erdel Prensi elinde şapkasıyla, yere eğilmiş, Padişaha
tazimini sunmaktadır (Yıldırım, 2012: 81).
Elçiler Topkapı Sarayı’nda Arz Odası’nda Padişahın huzuruna kabul edilirken, kendileri için hazırlanmış olan protokol kurallarına sıkı sıkıya uymak zorundaydılar. Mesela, elçiler kılıçla padişahın huzuruna giremezlerdi. Elçileri hapsetmek, dövdürmek, tercümanlarını öldürmek ve sınır dışı etmekle kendilerini salahiyetli gören sadrazamların tebliğ
ve telkin eyledikleri maddeler dışında padişaha söz söyleyemezlerdi. Buna uymayanlar
hakaret görür ve kılıçları zorla bellerinden çıkarılırdı (Ali Seydi Bey, 140).
Osmanlı’da “el etek öptürmek” geleneği, sadece yabancı sefirlerin uymak zorunda
olduğu bir kural olarak; protokolde de yerini bulmuştur. Osmanlı Devlet protokolünde
yabancı elçilerin Padişahın elini öpmesi, Fatih döneminde elçilere izinle tanınan bir ayrıcalık biçiminde uygulanmıştır. Kanunî Sultan Süleyman döneminde sarayda düzenlenen
bir kabul töreninde (1563), yabancı elçilerin getirdikleri armağanları sunmadan önce,
Sadrazam İbrahim Paşa’nın kaftanının eteğini öpmeleri, protokol bakımından zorunlu
tutulmuştur (Gürel, 1986: 8).
Resim 2.2

Resim 2.1

Kanuni Sultan Süleyman’ın Erdel Prensi’ni Kabulü,
Kaynak: Nüzhet (ü’lesrar) ü’l-ahbâr der-sefer-i Sigetvâr,
Nakkaş Osman,1569. (TSMK, GERENSINIMI.1339,16b)

Sultan III. Ahmed’in Cornelis Calkoen’u Kabulü. JeanBaptiste Vanmour.
Kaynak: http://gerensinimi.rijksmuseum.nl/aria/aria_
assets/SK-A-4078?lang=nl

Resim 2.2’deki elçi kabul sahnesinde ise, Sultan III. Ahmed, Hollanda Devleti Büyükelçisi
Cornelis Calkoen’u Arz Odası’nda kabul etmektedir. Jean-Baptiste Vanmour’un bu muhteşem
resmindeki ayrıntılar daha önce gördüğümüz minyatürlerdeki elçi kabul sahneleriyle aynıdır.
Sadrazam padişaha en yakın kişidir. Bu kabulde iki vezir hazır bulunmuştur. Tahtın hemen
yanıbaşındaki şehzadelerin meraklı bakışları tüm gerçekçiliği ile tuvale yansımıştır. Büyükelçi, dragoman (tercüman) ve diğer görevliler sahnedeki yerlerini almışlardır. Değişmez ana
figür, her zamanki gibi padişahtır ve o da gücün merkezindedir (Yıldırım; 2012: 82).

46

İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları

Zeynep Tarım Ertuğ (2000), bir makalesinde elçi kabul törenlerinde kullanılan
asıl mekân olan sarayla ve burada uygulanan protokol kurallarıyla ilgili olarak şunları
söylemektedir:
“Saray sadece padişahın evi olmayıp, aynı zamanda devletin idari merkezidir. Burada
gündelik resmi işler yanında özel yaşantı da belli bir teşrifat çerçevesinde devam ederdi. Saraya herhangi bir iş için veya arza çıkmak için gelen birisi bu teşrifata uygun biçimde hareket
ederdi. Bundan başka padişaha, hareme, diğer saray halkına mutfaktan yemek giderken,
saraya gelen ziyaretçiler kabul edilirken, saray halkının birbirlerini ziyaretleri vesaire gibi
neredeyse bütün ilişkiler için aynı hususa dikkat edilirdi. Protokolün, Osmanlı Devleti içinde
bu kadar oturmuş, bütün inceliklerine kadar düşünülüp uygulanmış olması, eski bir devlet
ve şehir geleneğine işaret ettiği gibi, imparatorluk özelliğinin de en önemli göstergelerinden
biridir (Ertuğ, 2000;27’den aktaran: Yıldırım; 2012: 82).”
Osmanlı Devleti’nde protokole çok önem verilmiş; Devlet yönetim okulu olan
Enderun’da protokol kuralları “Teşrifat” dersi olarak yüzyıllarca okutulmuş; protokol bakanlığı olarak sarayda “Teşrifat Nazırlığı” kurulmuş ve Devletin protokol işlerinden Teşrifat Nazırı (Protokol Bakanı) sorumlu olmuştur. Bu nedenledir ki; “16. yüzyılda, İngiliz ve Fransız sarayları Osmanlı saray protokolüne özenmişler ve kendi protokol (etiket)
görevlilerini Osmanlı sarayında yetiştirilmek üzere İstanbul’a göndermişlerdir. Osmanlı
sarayında protokol konusunda yetiştirilen İngiliz ve Fransız protokol görevlileri öğrendiklerini kendi ülkelerinin saraylarında uygulamışladır. Nitekim günümüzde de, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin protokol müdürlüklerini Türk diplomatlar yapmakta;
uluslararası protokol kurallarını dünyaya öğretmektedirler (Söylemez, 2004: 20).
Avrupa devletlerinin protokol görevlileri vasıtasıyla Osmanlı devlet yönetimini tanımaları sonucunda, “Osmanlı Devleti’nde ilk daimî diplomatik temsilcilik Fatih Sultan
Mehmet döneminde, Venedik tarafından İstanbul’da kurulmuş (1454); 16. yüzyıl ortalarında Kanunî döneminde Fransa ve İngiltere; daha sonra diğer Avrupa devletleri de
İstanbul’da büyükelçilik kurmuşlardır. Osmanlı Devleti nezdinde en muteber Büyükelçiler Almanya ve Fransa Büyükelçileri olmuştur. Avrupa devletleri İstanbul dışında, İzmir,
Edirne, Trabzon, Erzurum, Adana ve Van illerinde de başkonsolosluk teşkilâtı kurmuşlardır. Ancak, hiçbir Asya Devleti Osmanlı Devleti’nde büyükelçilik kurmamıştır. Osmanlı Devleti ise, Avrupa’da büyükelçilik teşkilâtını ilk kez III. Selim zamanında 1793’te
Londra’da. 1796’da Paris’te, 1792’de Viyana’da kurmuştur” (Öztuna, 1986: 64-65).
17. yüzyılın ünlü gezginlerinden Jean-Baptiste Tavernier, 1631 yılında İstanbul’a gelen Fransız elçisi Marchecille’in Huzura kabulü sırasında maiyeti içinde bizzat bulunarak
kendi gözlemlerini de yazmıştır. Dönemin Osmanlı padişahı IV. Murad’dır. Tavernier,
padişahın tahtını oldukça gösterişli bulur ve bir tür sunağa benzetir. Padişahın büyükelçisini kabul edeceği krala verdiği öneme bağlı olarak, tahtın oldukça değerli örtülerden
biriyle bezendiğini, örtünün onurlandırılmak istenen kralın saygınlığına göre seçildiğini
söyler (Tavernier, 2007: 75-76). Böylece, Osmanlı’da protokol önemli bir yer tutarak; kurallar itinayla uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyetin’de protokolün önemli bir uygulama
alanı olmasının temel nedeni; tarihsel süreçlerle ilgili olmuştur.

PROTOKOLÜN YAPI TAŞLARI

Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlarında, tören düzeninde organizasyonlarda; organizasyonun yapıldığı yer; coğrafi konum, alan, mekan, vb.; kullanılan eşya ve malzemenin nitelik
ve niceliği; dekorasyon, giyim-kuşam; etkinliğin niteliği; etkinlikte yer alacak kişilerin seçilmesi; yapılan konuşmaların ve davranışların; ikramlar; verilen hizmetler (vestiyer, vale
ve park,) takdim ve hediyeler (çiçek, teşekkür belgesi, vb.) protokol olarak önemli bir anla-
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mı ve yorumu vardır. Çünkü; protokolde yer alan bir kişinin veya kurumun önemi ve saygınlık düzeyi, dışa yansıyan bu öğelerle ölçülür ve değerlendirilir. Protokolde %99 başarı,
başarısızlık olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu öğeler aşağıda açıklanmaktadır:
1. Düzen (Organizasyon): Protokolde en önemli öğe, törenlerin ve törensel etkinliklerin, resmî davet ve ziyafetlerdeki düzenlemedir. Hatırlayacağınız üzere,protokolün
bir anlamı da tören düzenidir. Dolayısıyla; protokol, her törenin ve törensel etkinliğin, her davet ve ziyafetin en iyi biçimde düzenlenmesi, gerçekleştirilmesinin de ön
koşuludur Bir etkinliğin niteliği, gerekçesi; katılacak kişilerin özellikleri,sayısı; o
günkü koşullar; mevsim, zaman dilimi, süreye göre yer seçimi; yerin düzenlenmesi, güvenlikle ilgili tedbirlerin alınması, konukları karşılama ve uğurlama düzeni,
ikram ve servis düzeni, teknik ve ergonomik düzen (aydınlatma, havalandırma, ses
ve ışık düzenleri)e bağlı olarak; olumlu/olumsuz etkiler doğacaktır. Bu nedenle,
protokolün başarılı olması düzenlemenin nasıl ele alındığına bağlıdır. (Protokol’de
düzen konusu, kitapta ilerleyen ünitelerde, geniş bir biçimde açıklanmaktadır).
2. Kılık-Kıyafetler: Protokolde; erkeklerde üniforma, frak, smokin ve jaketatay; bayanlarda üniforma ve tayyör resmî; erkeklerde koyu renk takım elbise; bayanlarda
da uzun etek (tuvalet) yarı resmî kıyafetler olarak tanımlanmaktadır. Toplantı ve
törenlerde, davet ve ziyafetlerde, kurumsal etkinliklerde, resmî ziyaret ve görüşmelerde kişinin temsil ve protokol niteliği daima kılık-kıyafetiyle değerlendirilmektedir. Çünkü kişiyle ilgili olumlu/olumsuz olarak algılanabilir öğelerin başında, dış
görünümü etkileyen, kıyafet, aksesuar, saç, makyaj vb. gözlenebilen, unsurlar yer almaktadır. Bu nedenle, protokolde (kamusal ve toplumsal yaşamda) kıyafetin önemi
büyüktür. Çünkü kıyafet, kişinin hem görünüşünü hem de ona yönelik davranışın
niteliğini belirlerken; aynı zamanda da temsil ettiği kuruma yönelik algının olumlu
veya olumsuz olmasına etki edecektir. Uygun görünümlü, şartlara uygun kıyafet
seçimi, hem kişiye ve kuruma olumlu geri bildirim sağlayacaktır. (Protokol’de kılıkkıyafet konusu, kitapta ilerleyen ünitelerde, geniş bir biçimde açıklanmaktadır).
Ülkemizde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetle
ilgili uyulması gereken kurallar; Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan,
25.10.1982 tarihli, 17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine dair Yönetmelik” ile tanımlanmaktadır. Söz konusu yönetmelik hükümlerini kamusal alanda çalışanlar
bilgi sahibidirler. Yönetmeliğin tamamı için bu ilgili tarih de yayımlanan Resmi
Gazete’den yönetmeliğinden ulaşabilirler.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” için
aşağıda yazan internet adresini kullanınız: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26533_1.htm
3. Davranışlar: Protokol, saygı ve nezaket kurallarının özelleştirilmiş biçimidir. Görgü kurallarıyla ilgili ilk üniteden de hatırlayacağınız gibi; bu kuralların esasında bir
kimlik tanımlanmakta ve hareketler, görünüm; o kimliği yansıtacak şekilde kurallarla ifade edilmektedir. Protokol kuralları için de aynı durum geçerlidir. Protokol,
davranış bilgisidir. Bu yüzden, protokolde kişilerin titri, konumu, görevi; durumun
niteliğine göre protokol açısından uygun konumda yer almaları,belirtilen davranışları sergilemeleri; ve bunun gerçekleştirilmesinde takip edilen yol, yöntem son
derece önemlidir. Çünkü, bütün tavır ve davranışlar, önce insanın kendisini sonra kurumunu (yurt dışında da ülkesini) olumlu ya da olumsuz olarak yansıtacak
şekilde kişi ve kurumların temsilcisi olmaktadır. Bu nedenledir ki; “İnsanlar, kıyafetlerine göre karşılanırlar, davranışlarına göre uğurlanırlar” denmiştir. Çünkü;
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kişinin sergilediği her davranışın; davranışın yerine getirilme biçiminin protokol
açısından farklı anlam ve yorumları bulunmaktadır. Dolayısıyla, her çalışan; hem
kendini hem de kurumun kültürünün taşıyıcısı ve hem kurumun hem de kendi
kimliğinin temsilcisidir.
Yöneticinin, makamı ziyaret edildiğinde oturacağınız koltuk, masaya en yakın ve
en uygun olan koltuktur. Siz içerdeyken, sizden daha tecrübeli gelirse, oturduğunuz koltuktan kalkıp bir koltuk geriye gitmeniz gerekebilir. Yöneticinin makamına
birden çok kişi gittiğinizde, düzey ve kıdeme göre sıralanın, en üst olan yöneticiye
en yakın oturmalıdır (Yüksel, 1987; 65).
4. Konuşmalar: Kamusal yaşamda tüm çalışanlar, kurumlarını temsil ederler.
Çalışanlar, görev pozisyonlarına göre, protokol gereği daima kurumları adına
resmî ya da resmi olmayan konuşmalar yaparlar. “Resmî konuşma”, “protokol
konuşması”nın bir diğer adıdır. Bu yüzden, her çalışan protokol kurallarına
uygun olarak konuşmasını bilmeli; konuşma bilgi ve becerisini geliştirmelidir.
Özellikle toplantı ve törenlerde yapılan protokol konuşmaları kişi ve kurumun
dinleyenlerce, değerlendirilmesi; konuşmayı gerçekleştirenin kendisi ve temsil
etmekte olduğu kurumla ilgili olarak topluluğu olumlu yönde etkilenmesi açısından güçlü bir etkendir.
Resmi açılışlar genellikle, yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Toplantılarda ve törenlerde konuşma süresi daha kıdemliden, daha az kıdemliye doğru yönlenmektedir. Bu şekilde; kamusal alanda sıkça kullanılan, “sus küçüğün, söz büyüğün”, sözü,
kurumlardaki protokolde de yerini bulmaktadır. En kıdemli en önemli kişidir ve
son konuşmayı onun yapması, protokol açısından uygun karşılanmaktadır. Astlar
daha çok neyin nasıl yapılmakta; gerçekleşmekte olduğuna ilişkin, teknik ve ayrıntı
içeren konuşmalar yaparken; üstler de gerçekleşmekte olanın içinde yer aldığı şartlara, ortama ilişkin, politik ve stratejik bilgiler içeren, genel nitelikte konuşmalar
yapmaktadırlar. Konuşmayı gerçekleştiren kişinin, konuşmasının başında ve sonunda dinleyenleri, saygıyla selamlaması, hem bir görgü kuralı hem de protokol
ilkesi olarak kabul edilmektedir.
5. Mekân, Eşya ve Malzemeler: Protokol kurallarının uygulandığı mekânlar makam
odaları, toplantı ve brifing odaları, tören alanları ve salonları; resmî davet, ziyafetlerin verildiği salonlarla; söz konusu etkinliğinin duyurusunda gösterilen yerlerdir. Bu mekânlar, protokol kurallarının tam olarak uygulandığı resmî yerlerdir.
Bu nedenle, bu mekânlarda kullanılan bütün eşya ve malzemeler de protokole ve
kurumun niteliğine uygun olmalıdır. Kurumun niteliği, kurum kültürü; binanın
bulunduğu yerden, mimari açıdan düzenlenmesine, dekorasyonuna kadar özellikle,
görünebilen tüm unsurları kapsamaktadır. Binanın şekli, büyüklüğü, dış cephesi,
kurumun niteliğini anlamamıza olanak tanımaktadır. Binanın içerisi, yöneticilerin
hemen ulaşılabilir yerde olması ya da kademe kademe, onlara ulaşabilmenin mümkün olması; birimlerin ve çalışma odalarının yerleşimi ve dekorasyonu da bizlere,
orada işlerin nasıl idare ettirildiğine dair fikir vermektedir. Protokolün uygulandığı
mekânların (oda, salon ya da alan) ve bu mekânlarda bulunan ve kullanılan bütün
eşya ve malzemelerin, araç ve gereçlerin; oturulan koltuk ve sandalyelerin; konulan
masa ve kürsünün; kullanılan kâğıt ve kalemlerin; oda ya da salondaki aydınlatma, havalandırma ve ısıtma sisteminin; ses düzeninin, o kurumun önemi ve düzeyi
açısından büyük bir anlamı vardır. Bu yüzden, makam odaları; toplantı, kongre,
konferans ve brifing salonları; tören alanları ve salonları ile bu oda, salon ve alanlarda kullanılan bütün eşya ve malzemeler kaliteli, uygun ve ergonomik olmalıdır.
Makam odası, kurumun yönetim ve temsil merkezidir. Makamda lüks israf değil,
itibardır. Çünkü, kamusal ve sosyal yaşamda makama saygı esastır (Aytürk, 2009).
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Ulusal bayrak; Türk Bayrağı makam odasında yöneticinin sağında, yönetim kurulu odasında başkanın sağında; kongre, konferans, toplantı ve törenlerde sahnede,
kürsüde konuşmacının sağında; kurumsal bayraklar da solunda yer alır. Kurum
binası önünde, binadan çıkana göre sağ direkte Türk bayrağı, sol direkte kurum
bayrağı çekilir. Bina önünde üç direk varsa Türk bayrağı ortada; dört ve daha fazla
direk varsa sağ başta yer alır.
• İkramlar: Konuklara ve ziyaretçilere evsahibi yönetici olarak kurum adına yapılan her ikram, yöneticinin ve kurumun düzeyini ve aynı zamanda bu konuklara ve ziyaretçilere verilen önemi ve değeri gösterir. Bu nedenle, ikram edilen
yiyecek ve içeceklerin türü ve kalitesi, zenginliği, çeşitliliği ve yeterliliği protokolde oldukça önemlidir.
• Çiçek ve Hediyeler: Kamusal ve toplumsal yaşamda çiçek ve hediye sunmak
önemli bir protokol görevidir. Özellikle, kuruma davetli ya da ziyaretçi olarak
gelen ve kabul edilen yabancı kişi ve heyetlere sunulan ya da bir dış ülkeye
davetli olarak gidildiğinde evsahibi kurum yöneticisine sunulan hediyelerin,
o kişinin ve kurumun ya da devletin üstünlüğü ve saygınlığı açısından büyük
bir önemi ve anlamı vardır. Bu nedenledir ki; tarih boyunca devlet başkanları,
kendilerini ziyaret eden yabancı devlet başkanlarına veya temsilcilerine; ziyaret
ettikleri ülkelerin devlet başkanlarına kendi zenginliklerini, güçlerini, büyüklüklerini ve üstünlüklerini göstermek ve onlardan daha çok saygı görmek için
çok değerli ve çeşitli armağanlar sunmuşlardır.

TÜRKİYE’DE PROTOKOL VE PROTOKOL KURALLARI

Türkiye’de kamusal alanda, protokol kelimesinin kullanıldığı yerler ve anlamları aşağıda
listelenerek; açıklanmaktadır. Bunlar:
1. Tören düzen: Devlet törenlerinde ve devletlerarası diplomatik ilişkilerde uyulması
ve uygulanması gereken biçimsel kurallar bütünüdür. Devlet başkanları, ulusal ve
resmî bayramlar, uluslararası diplomatik ilişkiler ile ilgili törensel kurallar, uluslararası sözleşmeler ve ulusal protokol mevzuatı ile düzenlenmiştir. Diplomatik ve
siyasal anlamda protokol, “tören düzeni”dir. “Millî, Resmî, Mahallî ve Dinî Törenler,
Karşılama ve Uğurlama Törenleri, Görev Devir-Teslim Törenleri, İmza Törenleri,
Kutlama Törenler (Bayram, yılbaşı vb.), Cenaze Törenleri, Kurumsal Törenler ve
Törensel Etkinlikler (Temel Atma, Açılış, Anma, diploma vb.) ‘de “Tören Protokolü”,
uygulanmaktadır.
Ulusal ve Resmi Bayramlarda yapılacak Törenler Yönetmeliği’ne http://mevzuat.meb.gov.tr/
html/17475_0.html internet adresinden ulaşabilirsiniz.
2. Devlet Erkânı, Devlet Ricali ve Önemli Şahsiyetler: Resmî toplantı ve törenlere;
kabul, davet ve ziyafetlere katılma hakkı olan devlet organlarının, devlet ve kamu
kuramlarının yöneticileri ve temsilcileri ile resmî makam, unvan ve rütbe sahibi
mülkî, askerî, adlî, akademik ve sivil önemli şahsiyetler. Bunlara, aynı zamanda
“protokole dâhil zevat” denir.
3. Sıradüzen (Öncelik-Sonralık): Devlet organlarının ve devlet kuramlarının yöneticileri ve temsilcileri ile unvan ve rütbe sahibi önemli şahsiyetlerin öndegelme
(öncelik-sonralık) sıralaması. Bu sıra-düzene başkentte “Devlet Protokol Listesi”;
kamu kuruluşlarında “Bakanlık Protokol Listesi”, “Genel Müdürlük Protokol Listesi”; ilçelerde de “İl Protokol Listesi” adı verilmektedir
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4. Protokole Dâhil Zevata Ayrılan Yer: Ulusal ve kurumsal etkinliklerde, her türlü
tören ve ziyafetlerde devlet organlarının ve kuramlarının yöneticileri ve temsilcileri ile ünvan veya rütbe sahibi önemli şahsiyetlerin tribünde, alanda veya salonda
kendilerine ayrılan oturma yeri bulunmaktadır. Bu anlamda protokol, önemli yerdir. Örneğin, salonda, alanda ve tribünde ilk ve orta sıra Protokol’e aittir.
5. Saygı ve Nezaket Kuralları: Uluslararası ilişkilerde, devlet ve toplum yaşamında
uyulması gereken görgü, saygı ve nezaket kurallarının bütünü. Bu anlamda protokol, aynı zamanda “sosyal davranış kuralları” dır.
6. Anlaşma Belgesi: Uluslar veya kurumlar arasında belirli bir konuda yapılan anlaşma sonucunda, taraflarca imzalanan resmî bir belge türü. Bu anlamda protokol,
resmî bir tutanaktır.
“Anlaşma Belgesi” olarak protokol, diplomatik, siyasal, hukuksal ve yönetsel anlamlarda
kullanılmaktadır. Protokol denilen belge türleri aşağıda açıklanmıştır (Girgin, 1982: 421):
a. Katma Protokol, Ek Protokol, Katılma Protokolü: Mevcut uluslararası anlaşmalara ek olarak diplomatlar arasında yapılan anlaşma belgesidir. Bu anlamda
protokol, diplomatik bir belgedir.
b. Koalisyon Protokolü: Koalisyon hükümetlerinin kurulması öncesinde, hükümeti oluşturan siyasal partilerin kendi aralarında yaptıkları ve imzaladıkları
anlaşma belgesidir. Bu anlamda protokol, siyasal bir anlaşma belgesidir.
c. Sınır Protokolü: Sınırlardaki olaylarla ilgili konularda iki ülkenin mülkî veya
askerî sınır görevlilerinin aralarında yaptıkları anlaşmadır. Bu anlamda protokol, hukuksal bir anlaşma belgesidir.
d. Yönetsel Protokol: İki veya daha fazla kuruluşun temsilcilerinin ortak bir
konuda yaptıkları çalışma ve toplantılar sonucunda aldıkları kararları kapsayan ve bu kuruluşların yetkililerince imzalanmış olan anlaşma belgesidir
(güvenlik protokolü, yardım protokolü vb.). Bu anlamda protokol, yönetsel
bir anlaşma belgesidir.
e. Sağlık Terimi Protokol: Diğerlerine ilaveten, sadece, ilgili sağlık kuruluşlarında hastaya uygulanmakta olan tedavi işlemlerinin ayrıntılarının yer aldığı
bir tutanaktır.
f. Anlaşma Belgesi Olarak Protokol: Anlaşma belgesi olarak protokol, mevzuat
yapısı biçimindedir ve: Amaç, Kapsam, Taraflar; Görev, Yetki ve Sorumluluklar;
Yükümlülükler; Süre ve Yürürlük maddelerinden oluşmaktadır. Protokolün sonunda, orijinal olarak kaç nüsha hazırlandığı yazılır; imzalandığı yer ve tarih
belirtilir. Yabancı kuruluşlarla yapılan protokoller ulusal dillerde ve gerektiğinde hakem olarak üçüncü bir dilde hazırlanır ve yetkili temsilcilerce imzalanır.
İmzalarda ev sahibi ülke ya da kuruluş solda, konuk ülke ya da kuruluş sağda
yer almaktadır.

PROTOKOLÜN ÖNEMİ

Protokol kuralları, her ülkede önemlidir. Ancak, Fransa, İspanya, Rusya, Almanya, İngiltere, İtalya, Avusturya ve Türkiye gibi kimi ülkelerde çok önemlidir. Özellikle; Fransa’da
protokol bir tür din ve adeta bir Tanrı’dır. Nitekim Fransa Kralı 14. Louis protokolü, “Herkesin üstünde bir tür din” olarak kabul etmiştir. Fransız Akademisi üyesi Jules Cambron
da protokolü, “Kuralları ve sırları ile bir din” olarak tanımlamıştır (Gürel, 1986: 12). Bu
yüzden, “Fransızlar için protokol, Tanrı’dır” (Bildirici, 2000: 15). Türkiye’de de protokol
kuralları, Cumhurbaşkanlığı’nda, TBMM’de, Millî Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarında oldukça önemlidir ve bu kuruluşlarda protokol bir tür yaşam biçimidir.
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Türkiye’de kamusal yaşamda ve iş ortamında, özellikle yöneticilerin protokol kurallarını iyi
bilmeleri ve bu kurallara uymaları; kurumsal temsil niteliklerinin doğal ve yasal bir gereği
olarak kabul edilmektedir.
Ülkemizde, kamu kurum ve kuruluşlarında, tanımlanmış protokol kurallarına uymak
durumunda olan görevlileri; görevlerindeki protokol düzeylerine göre, aşağıdaki biçimde
sıralanmaktadır. Bunlar:
• Memurlar, Şefler ve Şube Müdürleri; daha az,
• İl müdürleri, Bölge Müdürleri ve Daire Başkanları; daha çok,
• Kaymakamlar, Valiler, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdürler, Başkan Yardımcıları ve Başkanlar ile Müsteşar Yardımcıları ve Müsteşarlar da en fazla protokol kuralları çerçevesinde görev yapmakta olan görevliler olmaktadırlar.
Protokol kurallarına uymak ve bunları uygulamak, kişinin doğal durumundan soyutlanması ya da olmadığı bir kişiliğe bürünmesi; kişiliğiyle taban tabana zıt davranışlarda bulunması için ne zorunluluk ne de bahane şeklinde algılanmamalıdır. Bir kişi, saygı,
sevgi, nezaket ve sorumluluğu görev icabı yansıtıyor ya da yakışıksız tavırlarını, protokol
kurallarına bağlayabiliyorsa; söz konusu ortamda, görgü kuralları açısından da hatalı davranıldığı muhakkaktır. Protokol kurallarına uymak, toplumsal ve kamusal yaşama uymak
ve uygun olmak demektir. Bu yüzden, protokol kuralları herkes tarafından öğrenilmesi ve
bilinmesi, kamusal ve toplumsal yaşamda da titizlikle uygulanması gereken, resmî olduğu
kadar aynı zamanda sosyo-kültürel değerlerdir. Çünkü “Toplumsal yaşamda bizim başkalarıyla birlikte yaşamamız, başkalarını rahatsız etmeyecek biçimde uyum sağlamamızı,
uygun davranmamızı ve bu davranışlarımızda daima doğal ve samimî olmamızı gerektirir” (Pacout’dan Aktaran Aytürk, 2005).
Protokol kurallarına uymak neden önemlidir?
Protokol ve toplumsal davranış kurallarının uygulanmasına özel önem verilen yer ve
ortamlar ile sorumlu kişiler, meslekler, aşağıda açıklanmaktadır. Bunlar:
Protokolde Önemli Kişiler: Kamusal ve toplumsal yaşamda protokol kurallarının uygulanmasında üç kişi çok önemlidir. Denebilir ki; protokol, saygı ve nezaket kuralları bu
üç kişi için konmuştur.
Protokolde en önemli kişiler şunlardır:
• Yöneticiler; hâlen görevde bulunan ve eskiden görev yapmış olan devlet adamları
ile resmî makam sahibi kişiler,
• Konuklar; davet edilen veya davete katılan kişiler,
• Kadınlar.
Ayrıca, kamusal ve toplumsal yaşamda;
• Komutanlar,
• Diplomatlar,
• Politikacılar,
• Hâkim ve savcılar,
• Bilim insanları,
• Tanınmış sanatçılar, yazarlar, gazeteciler, sporcular,
• İş insanları,
• Din görevlileri,
• Sivil toplum kuruluşlarının başkanları,
Protokolde kendilerine yer ve değer verilen önemli şahsiyetlerdir.
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Türkiye’de yöneticiler (bürokratlar), diplomatlar, subaylar, kaymakamlar ve valiler ile
kadınlar protokol kurallarını iyi bilirler. Çünkü kamusal yaşamda protokol kurallarını
belirleyen, denetleyen ve değerlendirenler, yöneticiler; sosyal yaşamda saygı ve nezaket
kurallarını belirleyen, denetleyen ve değerlendirenler de kadınlardır. Bu yüzden, kamusal
ve sosyal yaşamda yöneticilerle, diplomatlarla, subaylarla, konuklarla ve kadınlarla olan
tüm ilişkilerde protokol ve sosyal davranış (saygı ve nezaket) kurallarına dikkat etmek
gereklidir.
Sonuç olarak; resmî protokol kuralları; devlet adamları, bürokratlar, diplomatlar, subaylar, valiler, kaymakamlar ile olan iş ve ilişkilerde; sosyal protokol (saygı ve nezaket)
kuralları da, başta konuklar, kadınlar, yaşlılar ve büyükler başta olmak üzere her insan ile
olan tüm iş ve ilişkilerde önemli ve gereklidir.
Protokolde Yerleşim, Konumlandırma: Kamusal alanda ve yaşamda mekân olarak
protokol kurallarının tam olarak uygulandığı beş yer bulunmaktadır. Protokolde belirtilen
beş ortam; kamusal alan açısından da, resmî yer olarak değerlendirilmektedir. Kamunun da
eğer belirtilmişse, aşağıda yer almakta olan ortamlardaki kurallara uymaları gerekecektir.
Protokolde önemli olan resmî yerler şunlardır:
• Makam odaları,
• Makam otomobilleri,
• Toplantılar,
• Törenler,
• Resmî davet ve ziyafetler.
Resmi araçlarda, aracı kullanan şoförse; protokol makamı aracın sağ arka köşesindeki
koltuk olacaktır. Resmi aracı kullanan üst ya da eşdüzey bir çalışansa, kişilerin şoför mahallindeki koltuğa geçerek, eşit düzeyde, yan yana yer almayı tercih etmesi uygun olacaktır.
Ziyaretçi olarak gidilen bir yerde gerçekleşecek seyahatte, ziyaretçinin varsa, ziyaret edilen
yerdeki ev sahibinin aracına binmesi uygun olacaktır. Resmi araçta, üstün eşi sol koltukta
oturmalıdır; ancak eş daha önce inecekse trafik durumuna göre sağ koltuğu kullanması
daha uygun olacaktır. Eğer ast, kendi arcında üstüyle birlikte seyahat ediyorsa; araçtan
inerken, astın da üstle birlikte, o inerken inmeniz saygı göstergesi olarak, protokolde yer
almaktadır. Resmi otomobile binilirken de önce üst, sonra kıdemsiz binmeli; inerken de
önce üst inmelidir bütünüdür (Akyürek, 2005). Kitabınızın daha sonraki ünitelerinde bu
konular ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Protokolde Önemli Konular: Görgü ve nezaket kurallarının, gerensinime göre özel
olarak düzenlenmesi; ayrıntılar üzerinde uzlaşılmasıyla elde edilen, protokoller; yine
aynı doğrultuda yeniden şekillendirilebilmektedir. Günümüzde, protokole dahil edilen,
durum ve konular; kamusal, özel yaşam alanlarında düzenlenen resmi ya da özel etkinlikleri kapsamaktadır. Söz konusu etkinliklerin, düzenlenme gerekçesi, niteliği, türü,
hitap edilen kişi sayısı gibi, etkinlik yönetimi”yle ilgili hususlara göre değerlendirilmektedir. Bu konu, ilerleyen ünitelerde kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır. Etkinlik alanının seçimi ve düzenlenmesi; ev sahibi ve davetlilerin nitelikleri, sayıları; etkinlikte
görevli olarak yer alacakların seçimi; davete icabet edip etmeme durumlarının öğrenilmesi; dolayısıyla bu kişilerin etkinlikte yer alırken sergileyecekleri davranışların tamamını, protokol için önem arzetmektedir. Bayramlar, Resmi törenler; kutlamalar, anma
törenleri, yıldönümleri, açılışlar, ziyaretler, cenaze törenleri; dini ve milli törenler; bunlar kapsamında düzenlenen; festival, yarışma, eğlence, balo, konferans, panel, gösterim,
sergi, konser, dinleti, gösteri, eğitimlerdeki; davetler; yemek, kokteyl ve resepsiyonlar;
karşılama ve uğurlamalar; resmî yazışma ve duyurumlar; sosyal ve mesleki konumlarla ilgili kişilerin dikkat etmesi gereken davranışlar; konuşma, susma, dinlemeye ilişkin esaslar; kişilerin ve etkinlik yerinin görünümüyle ilgili hususlar, süsleme, yerleşim
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planı, giysi seçimi,kıyafetler; randevu, kabul ve ziyaretler; selâmlama, tokalaşma, hitap,
takdim ve tanıştırmalar; telefonda konuşmalar; cep telefonu mesajları, internette sürdürülen iletişimle ilgili hususlar, hediye ve çiçek sunma, taziyede bulunma, tebrik ve
teşekkür etmeye ilişkin esaslar; bunların medyada yer alma şekli, süresiyle ilgili konular,
kamu ve özel kuruluşlarda, kamusal ve sosyal protokol kurallarının uygulandığı önemli
konular arasında yer almaktadır (Kaya, 1996).
Protokolle ilgili, durum ya da konuları açıklayınız.

PROTOKOL TÜRLERİ
1. Saray Protokolü
Ülkemizde uygulanmamasına karşın; “Saray Protokolü”de, protokol türleri arasında
yer almaktadır. Tarihsel gelişim konusundan da hatırlanacağı gibi, protokol imparatorluklar, saraylar ve kutsal mekanlarla ilişkilidir. Saray protokolü en eski geleneksel protokol
düzeni olarak kabul edilmektedir. Günümüzde yönetim şekli krallık olan ülkelerde, saray mensuplarının kamusal ve sosyal yaşamı ile devlet adamlarının saraydaki kabulleri ve
davranış biçimleri klasik protokol kuralları içinde yer almakta; toplantı, resepsiyon, tören
ve ziyafetlerde saray protokolü uygulanmaktadır.
2. Devlet Protokolü
Devlet protokolü, devlet törenlerinde devlet başkanlarına uygulanan diplomatik ve siyasi protokol kuralları bütünüdür. Türkiye’de Başkentte yapılan milli ve resmi bayram törenleri, Cumhurbaşkanının göreve başlama ve tebrik törenleri,
Cumhurbaşkanına sunulan güven mektubu törenleri; Cumhurbaşkanının kabul ya da
ziyaret törenleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilen resmi davet ve ziyafetler, vefat eden
Cumhurbaşkanlarının cenaze törenleri, Cumhurbaşkanının yabancı ülkelere resmi ziyaretleri, yabancı devlet başkanlarının karşılama ve uğurlama törenleri; devletin yabancı
konukları ağırlama işleri, uluslararası anlaşmalar ve imza törenleri, uluslararası resmi toplantı ve konferanslar, Cumhurbaşkanı’nın yabancı devlet adamlarına; tebrik, teşekkür ve
taziye mesajları devlet protokolü kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan devlet protokol listesi, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta, Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe konmaktadır.
3. Siyasi Protokol
TBMM’de, siyasi parti gruplarında, siyasi partilerin örgütlerinde, seçimlerde, parti içi
ve dışı ilişkilerde uygulanan ve TBMM iç tüzüğüne, seçim ve siyasal partiler yasalarına,
siyasal geleneklere dayalı kurallar bütünüdür. TBMM protokolü, TBMM protokol ve Dış
İlişkiler Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.
4. Diplomatik Protokol
Diplomatik protokol uluslararası nitelikte olup, devletler ve uluslararası ilişkilerde
devlet kuruluşlarının, devlet ve hükümet adamlarının ve özellikle diplomatların uymak
zorunda oldukları biçimsel kurallar bütünü olarak kabul edilmektedir. Diplomatik protokol kuralları, uluslararası sözleşmeler kapsamında yer aldığından, bunların uygulaması
uluslararası esaslara göre değerlendirilerek hayata geçirilmektedir.
5. Askeri Protokol
Askeri törenler ve davranışsal ilişkiler konusunda uygulanan kuralları kapsamaktadır.
Devlet görevlilerini karşılamak ve uğurlamak, yerli ve yabancı konukları karşılanması,
ağırlanması ve uğurlanması, toplantı, tören, konferans, dini törenler, anma günleri vb.
ilgili konular, askeri protokol kapsamında değerlendirilmektedir.
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6. Mülki Protokol
Mülki Protokol, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve bakanlar ile Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden, il ve ilçelerde ise, vali ve kaymakamlar; Milli
Savunma Bakanlığı’na bağlı biirimlerin yetkilileri, belediye başkanı, il ve belediye meclisi
üyeleri, yargı organlarının ve adli makamların temsilcileri hakim ve savcılar, baro başkanı,
noter odası başkanı, rektör ve rektör yardımcıları, dekanlar ve dekan yardımcıları, enstitü
ve yüksek okul müdürleri, banka müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, kamu meslek
kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Mülki protokol aşağıda yer aldığı biçimde açıklanmaktadır:
a. Başkent Mülki Protokolü
Ankara’da uygulanan mülki protokol Cumhurbaşkanı ve bakanlar ile müsteşarlar, kurumsal başkanlar ve genel müdürlerden oluşmaktadır.
b. İl Protokolü ve Protokol Listesi
Mülki protokol, il ve ilçelerde milli ve resmi bayram ve törenlerde, devlet ve hükümet
adamlarını karşılama, ağırlama ve uğurlamada resmi davet ve ziyafetlerde vali ve kaymakamlar tarafından uygulanan biçimsel ve törensel kurallar bütünüdür. Başkent dışındaki
illerde uygulanan protokol sıradüzeni, Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan il protokol listesi aşağıda yer almaktadır:
Başkent dışındaki il protokolüne Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı,
Genelkurmay Başkanı, Ana muhalefet Partisi Başkanı, eski cumhurbaşkanları, yüksek
yargı organlarının başkanları, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldığı takdirde, bu devlet
adamları tebrigatta (sıra düzeni) il protokolünün önünde yer almaktadır.
c. İlçe Protokolü
İlçe protokolü, ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler hakkında yönetmelik
eki “il protokol listesi”ne uygun olarak her ilçede var olan protokole dahil kişi ve kuruluşlar
dikkate alınarak kaymakamlar tarafından belirlenmektedir.
7. Kurumsal Protokol
Kamu kurumlarında protokol kuralları genellikle kurumsal kültür ve geleneklere, yöneticilerin bilgi, görgü ve deneyimlerine göre düzenlenmekte; bu yüzden protokol uygulamaları her kurumda farklı gerçekleşebilmektedir. Kurumsal alanda ve yaşamda uygulanan
kurumsal protokol konuları aşağıda açıklanmaktadır. Bu konular:
a. Bakanlık ve Kurumsal Protokol Sıradüzeninde Temel İlkeler ve Ölçütler
Bakanlıkların ve kamusal kurumların protokol sıradüzeni ilke olarak makama olan
bağlılık ve yakınlık aşamasına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla, bütün bakanlıklarda ve
kamu kurumlarında makam, kurullarda ve KİT (Kamu İktisadi Teşekkülleri)’lerde yönetim
kurulu daima ön sırada yer almaktadır. Buna göre bakanlıklarda, makamı oluşturan bakan,
müsteşar ve müsteşar yardımcıları; kamu kurumlarında başkan, başkan yardımcıları, genel
müdür, genel müdür yardımcıları (varsa yönetim kurulu üyeleri) protokol sıradüzeninde
birinci sırada; doğrudan makama bağlı olan birim başkanları ikinci sırada yer almaktadır.
Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında eşdüzey birim başkanlarının öncelik sırası aşağıda açıklanan ölçütlere göre belirlenmektedir:
• Makama danışma ve denetim hizmeti verenler (Teftiş  kurulu, strateji geliştirme
birimi, hukuk müşavirliği, iç denetim birimi)
• Kamuya hizmet veren ana hizmet birimleri
• Kuruma destek hizmeti veren birimler (personel, insan kaynakları, idari ve mali
işler, bütçe muhasebe, bilgi işlem, eğitim ve sosyal işler, savunma ve güvenlik, protokol, basın ve halkla ilişkiler özel kalem birimleri).
• Eşdüzey birimlerin kendi aralarında sıralanışı ise, kuruluş yasasındaki veya yönetmelikteki sıraya ya da kuruluş tarihine göre belirlenmektedir.
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Protokol sıradüzeni bütün bakanlıklarda, müsteşarlıklarda, başkanlıklarda, genel sekreterlik ve genel müdürlüklerde: (1) Makam. (2) Danışma ve denetim birimleri. (3) Ana
hizmet birimleri. (4) Yardımcı birimler, şeklinde sıralanmaktadır.
Bakanlıklardan ve kurumlardan emekli olan veya ayrılan yöneticiler, görevde bulunan
kurum amirinden (bakan, müsteşar, başkan, genel sekreter veya genel müdürden) sonra
sırada yer almaktadırlar. Etkinlikte, birden fazla eski yönetici bulunmaktaysa, daha önce
ataması gerçekleşen daha kıdemli olarak değerlendirilerek ve sırada daha önce yer alacak
şekilde konumlandırılır. Diğer ast yöneticilerin konumu bu düzenlenmeden etkilenmeyerek protokolde aynı biçimde devam eder.
b. Kurumsal Protokol Sıradüzeni
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez örgütlerindeki kurumsal protokol sıradüzeni
ile merkez-taşra birimlerinin birleşik olarak yer aldığı protokol aşağıda çıklanmaktadır.
• Merkez Örgütü Protokol Sıradüzeni
• Merkez-Taşra Örgütleri Birleşik Protokol Sıradüzeni
8. Adli Protokol
Yargı organlarında, yargı kuruluşlarında ve adli kuruluşlarda düzenlenen törenlerde,
toplantılarda ve duruşmalarda uygulanan törensel ve biçimsel davranış kuralları ile yargı
mensuplarının kıyafetleri ile resmi yazışmalardaki kurallar bütünü olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu protokol kuralları adli mevzuatta yer almakta; adli gelenek ve kültür
dahilinde uygulanmaktadır.
9. Akademik Protokol
Üniversite ve bilim çevresinde düzenlenen akademik törenlerde ve etkinliklerde akademik gelenek ve kültüre dayalı kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Uğur, 2010: 37).

KURUMLARDA PROTOKOL HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ

Bütün bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, protokol hizmetleri; toplantılar, törenler, merasimler, konuk ve ziyaretçi karşılama, ağırlama ve uğurlama törenleri, davet ve
ziyafetler, kabul ve ziyaretler, resmî yazışmalar, taşıt, bayrak, çiçek, çelenk sunumu vb. kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler arasında yer almaktadır. Bakanlıklarda ve kamu kurum
ve kuruluşlarında, adı geçen etkinlik ve etkinlikteki faaliyetlerin doğru ve uygun biçimde
yerine getirilebilmesi için, protokol etkinlikleri olan, özerk bir birim oluşturulmuştur.
Türkiye Cumhuriyetin’de devlet protokolünün sorumluluğu, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı
döneminde Ocak 1927 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir (Öznal, 1996).
Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü, Devlet ve Dışişleri protokolünü, diplomatik temsilciler ve uluslararası ilişkiler ile ilgili diplomatik protokolün bütününden
sorumlu olarak çalışmaktadır. Askerî protokol hizmetleri, Genelkurmay Başkanlığında
ve Kuvvet Komutanlıklarında, “protokol subaylıkları” tarafından yürütülmektedir. Mülkî
protokol hizmetleri, İçişleri Bakanlığında “İller İdaresi Genel Müdürlüğü”nce yürütülmektedir. Kamusal (sivil) protokol hizmetleri ise, bazı bakanlıklarda ve büyük kamu kuruluşlarında “Protokol Müdürlüğü” ya da “Protokol Basın ve Halkla İişkiler Müdürlüğü”
tarafından; bazı kuruluşlarda da “Dış İlişkiler Müdürlüğü” ya da “Özel Kalem Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir. “Protokol Müdürlüğü” bazı kuruluşlarda üst yöneticiye
bağlı olarak çalışmakta, bazı kuruluşlarda da genel sekreterlik ya da “Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı” içinde yer almaktadır (Aytürk, 2005).
Protokol müdürlüğü örgütsel olarak; Bir müdürün yönetiminde en az 1 protokol uzmanı, 1 mihmandar (konukçu) ya da mütercim-tercüman (çevirmen) ile 1 dilbilir sekreter
ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosundan oluşmalıdır.
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Protokol müdürü ve protokol uzmanı uluslararası ilişkiler, iletişim, siyasal bilgiler
veya kamu yönetimi alanında lisans düzeyinde eğitim yapmış; belgeye dayalı protokol
kursu ve B düzeyinde İngilizce veya Fransızca KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil) Belgesi
almış; kamu hizmetlerinde 5-8 yıl, özellikle protokol, basın, halkla ilişkiler, dış ilişkiler,
özel kalem ve sekreterlik birimlerinden birinde çalışmış olmalıdırlar. Mihmandar ya da
mütercim-tercüman da, anılan alanlardan birinde lisans düzeyinde eğitim yapmış ya da
İngilizce ya da Fransızca mütercim-tercümanlık bölümünden mezun olmuş; A düzeyinde
İngilizce ya da Fransızca KPDS Belgesi almış ve belgeye dayalı protokol kursuna katılmış
olmalıdır (Uğur, 2010: 38).

4

Protokol Müdürlüğü’nde görevli personelin özellikleri ve örgütlenmesi ne şekilde olmaktadır?
Ayrıca, protokol müdürü, protokol uzmanı ve mihmandar ya da mütercim-tercüman
kurumsal temsil niteliği taşımalı; iyi giyimli ve bakımlı, ketum ve güvenilir, kibar ve nazik
olmalı; Türkçeyi ve bildiği yabancı dili güzel konuşmalı; fiziksel olarak olumlu ve uygun
olmalı; aynı zamanda etkili insan ilişkilerine ve iletişim becerilerine de sahip olmalıdırlar.
Protokol müdürlüğü olmayan kuruluşlarda ise, protokol hizmetlerini yürütmek üzere
genel sekreterlik, dış ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler ya da özel kalem müdürlüğü birimlerinden birinde bir adet “protokol uzmanı” kadrosu ihdas edilmeli; bu kadroda, yukarıda
nitelikleri belirtilen protokol uzmanı istihdam edilmelidir.
“Protokol Birimleri”nin yetki ve sorumlulukları aşağıda listelenmiştir:
Bakanlıklarda ve gereksinim duyulan kamu kurum ve kuruluşlarında kurulması önerilen protokol biriminin (Protokol Müdürlüğü) görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı
olarak belirlenmiş ve aşağıda sunulmuştur:
• Kurumda her tür törenleri ve törensel toplantı, sempozyum, çalıştay, vb. etkinlikleri; davet ve ziyafetleri; resepsiyon (misafir kabulü), kokteyl ve resmî yemekler
düzenlemek,
• Her tür toplantı, tören ve protokoler etkinlikler için kullanılacak alanlara bayrak,
flâma, halı, isim ve yön levhalarının hazırlanması ve yerleştirilmesi; ulusal bayramlarda ve kurumun kuruluş yıldönümlerinde, iç ve dış mekânlara Atatürk afiş ve
panolarının, Türk Bayrağı ile kurumsal bayrak ve flâmaların; Cumhurbaşkanı’nın
kurumu ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun göndere çekilmesi işlerinin
yapılmasını sağlamak,
• Uluslararası düzeyde ve nitelikte düzenlenen her türlü toplantı ve tören; dış ülkelerden gelen resmî kişi ve/veya heyetlerin kabulü ve bunlarla yapılan toplantı
ve görüşmeler; dış ülkelere yapılacak resmî gezi ve ziyaretler; dış ülkelerde iştirak
edilecek konferans, toplantı ve törenlerle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile gerekli
işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
• Ulusal ve kurumsal her türlü toplantılarda ve törenlerde, törensel etkinliklerde,
davet ve ziyafetlerde masa ve oturma düzenlerini plânlamak; bu tören ve törensel
etkinliklerde, davet ve ziyafetlerde davetlileri (konukları) karşılamak ve kendilerine eşlik ederek onları protokoldeki yerlerine oturtmak,
• Törenlerde, karşılama ve uğurlamalarda, sıralanma ve yürüyüş düzeni (kortej) ile
konvoy düzenini plânlamak,
• Törenler, törensel etkinlikler, davet ve ziyafetler için davetiye hazırlamak ve bu davetiyeleri davetli kişi ve kuruluşlara göndermek. Davetli listesi tutmak,
• Yurt dışından kuruma gelecek resmî kişi ve/veya heyetle ilgili olarak Makam’dan
onay almak. Gelen konuk kişi veya heyetin programını hazırlamak ve organize
etmek. Bu konuda ilgili birimleri ve kurumlan zamanında bilgilendirmek,
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Davet edilen veya kabul edilen konuk kişi ve/veya heyet için karşılama, ağırlama,
konaklama, toplantı, ziyaret, gezi, eğlence, dinlence ve uğurlama programı hazırlamak; programda yer alan görevleri yerine getirmek veya bu görevlerin yerine
getirilmesini sağlamak,
Yabancı bir ülke ya da kurum tarafından yapılan bir davete uyulup uyulmayacağı
konusunda makamın onayını almak. Davet sahibi ülkeye ya da kuruma bildirmek.
Kurum adına gidecek kişi ve/veya heyeti belirleme işlemlerini; bu kişi ve/veya heyetle ilgili olarak gerekli hizmetleri; pasaport, vize vb. işlemleri yürütmek,
Dış ülkelerden kuruma gelen yabancı konuklara; kurum adına dış ülkelere davetli
olarak gidildiğinde, gidilen ülkedeki evsahibi kuruluş yöneticilerine, ulusal ve kurumsal nitelikte hediyeler almak ve bu hediyelerin sunulmasını sağlamak,
Yabancı konuk kişi ve/veya heyetlerin, kurumda ve diğer kuramlardaki ziyaretlerini ve yetkililerle görüşmelerini organize etmek; bu ziyaret ve görüşmelerde kendilerine eşlik etmek; gerektiğinde çevirmenlik yapmak veya yapılmasını sağlamak,
Yabancı kişi ve kuruluşların çağrıldığı ve katıldığı uluslararası, ulusal ya da kurumsal
toplantı, kongre ve konferanslarda; törenlerde ve resmî etkinliklerde, ziyaret ve görüşmelerde ardıl veya eşzamanlı çevirmenlik yapmak veya yapılmasını sağlamak,
Kurumsal olarak düzenlenen törenlerde ve törensel etkinliklerde; gezi ve ziyaretlerde, davet ve ziyafetlerde konuklara mihmandarlık yapmak,
Kurum yöneticisinin ve/veya yöneticilerinin yurt içi ve yurt dışı resmî gezi ve ziyaretlerini organize etmek; bu gezi ve ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek; gerektiğinde kendilerine eşlik etmek; toplantı ve görüşmelerde çevirmenlik yapmak,
Kurum yöneticisinin görev devir-teslim törenlerini ya da göreve başlama törenlerini düzenlemek,
Kurum yöneticisinin protokoler tebrik, teşekkür ve taziye mesajlarını hazırlamak
ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara göndermek,
Kurum yöneticilerinin iş kartvizitlerini hazırlamak ve bastırmak,
Dış ülkelerle ya da diğer kuramlarla yapılan anlaşma ve sözleşmeler sonunda imza
törenleri düzenlemek,
Kurumun her yıl ya da sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda (beş yılda bir), kuruluş yıldönümü kutlama programı hazırlamak ve kutlama törenlerini organize etmek,
Kuruluş yıldönümlerinde, kurum yöneticisinin Anıtkabire ya da Atatürk Anıtına
çelenk sunma görevini yerine getirmesini sağlamak,
Kurumda görev sırasında iken vefat eden personelin cenaze törenini; gerektiğinde,
görevden ayrıldıktan sonra vefat eden kurum üst yöneticilerinin kurumsal cenaze
törenlerini düzenlemek,
Kurum yöneticisinin ya da çocuklarının kamusal alanda yapılan evlenme (nikâh,
düğün) törenlerinin organizasyonunda protokol yönünden yardımcı olmak,
Kurum hizmet binası önünde, makam odasında, toplantı, konferans, kongre ve
brifing salonunda, tören alanında ve salonunda, makam otomobilinde ulusal ve
kuramsal bayrakların konması, bulundurulması ya da çekilmesi ve indirilmesi görevlerini yerine getirmek,
Makam odalarını, toplantı, brifing ve tören alan ve salonlarını mevzuata ve protokole uygun olarak düzenlemek,
Kurumun Protokol Yönergesi’ni ve kurum protokol sıradüzenini hazırlamak ve uygulamak,
Kurumun merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinde her kademede görev yapan yöneticiler ile kurumda işe alınan ve halka hizmet sunan bütün görevliler için “Protokol
ve Sosyal Davranış Kuralları” seminerleri düzenlemek,

57

58

İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları

•

•
•
•
•

Kurumun protokol, basın, halkla ilişkiler, danışma, ziyaretçi kabul, özel kalem ve
sekreterlik birimlerine ve makam hizmetlerine alınacak görevlilerin seçimi ile ilgili
sınav ve mülâkat komisyonlarında görev almak; adayları protokol ve sosyal davranış kuralları açısından değerlendirmek ve görüş bildirmek,
Kurumun Şeref Defteri’ni tutmak,
Kurumun aldığı kupa, şilt, madalya, berat vb. ödüllerin ve hediyelerin sergilendiği
Şeref Köşesi düzenlemek,
Kurum Müzesi kurmak; Kurum Müzesi’ni ve müze hizmetlerini düzenlemek,
Kurum yöneticilerine protokol konusunda danışma hizmeti sunmak; kurum yöneticilerinin her türlü protokol hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek (Aytürk; 2005).

PROTOKOLDE TEMEL İLKELER

Protokol kuralları, kurumsal, ulusal ve uluslararası düzeyde diplomatik, hukuksal, sosyal
ve yönetsel olarak birtakım temel ilkelere dayanmaktadır. Protokolde bu ilkeler her alanda
ve kurumda ortaktır.
Söz konusu protokol ilkeleri aşağıda açıklanmıştır (Aytürk; 2009).
1. Saygı ve Nezaket: Protokolün temeli saygı ve nezakettir. Kamusal ve toplumsal yaşamda uygulanan protokol ve sosyal davranış kuralları, ilkesel olarak saygı ve nezakete dayanır. Bu yüzden, protokol kuralları ile saygı ve nezaket kuralları iç içedir.
Kamusal ve toplumsal yaşamda, devlet ve hükümet adamlarıyla, üstler ve büyüklerle,
kadınlar ve konuklarla, sanatçılar ve politikacılarla, yaşlılar ve din adamlarıyla, gaziler ve engellilerle özellikle yabancılarla ve tüm insanlarla olan ilişkiler daima saygı
ve nezaket kurallarına göre gerçekleşmektedir. Bu nedenledir ki; protokol, geniş anlamda resmî saygı ve nezaket kuralları olarak tanımlanır. Çünkü, toplumsal yaşamda
olduğu gibi kamusal yaşamda da örgütlerde tüm çalışma ilişkileri, ast-üst ilişkileri ve
günlük sosyal ilişkiler daima saygı ve nezaket kurallarına uygun olarak yürütülmektedir. Bu yüzden, kamusal ve toplumsal yaşamda protokol ve sosyal davranış kurallarının temeli saygı ve nezakettir. Saygı ve nezaketin temeli de üstlere, astlara büyüklere, küçüklere, yaşlılara, gençlere kadınlara, erkeklere konuklara, ev sahiplerine; malûl
ve gazilere ve engelli bireylere, toplumdaki her insana; saygısızlık göstermeyi geçerli
kılacak hiçbir bahanenin olmayacağı anlayışıyla; insana yakışır bir şekilde muamelede bulunmaktır. Protokol kurallarının temel amacı, devlete, ulusa, kuruma ve kişiye
saygı ve nezaket göstermek suretiyle, onun onurunu ve itibarını sürekli kılmaktır.
Çünkü, bir devlete, ulusa, kuruma ya da kişinin zaten hakkı olan önem ve değeri
ondan almak anlamına gelecek şekilde davranmak; saygı ve nezaketi göstermemek,
o devletin, ulusun, kurumun ve kişinin kendi itibarına; insana zarar verecektir.
Gerek kamusal alanda gerekse, işyerlerinde, cinsel önyargılar içeren bir dil kullanımından sakınmak, yöneticiler için günümüzde en önemli konulardan biridir.
Sözle ve hareketlerle, cinsel kimliği, cinsiyet rollerini, hatalı yorumlamak, kötü
sözlerle hitap etmek, bilgili ve kültürlü yöneticiye yakışmaz. Aynı içerikli şakalar
ya da öneriler de uygunsuzdur.

5

Protokolde Saygı ve Nezaketle ilgili neler anlatabilirsiniz?
2. Öndegelme (Sıradüzen): Protokolde öndegelme sıradüzeni, kişi ve/veya kurumların protokol sıralamasında en önemli ilkedir. Çünkü protokol tanımlarından birisi de
öndegelme sıralaması, yanı sıradüzendir. Nitekim, Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde öndegelme, “öncelik-sonralık” olarak ifade edilmiş; “görev, makam ve unvan sahiplerinin,
törensel bir sıra-düzende, başka herhangi bir katılanın önünde ya da ardında yer almaları sonucunu doğuran sıralama” olarak tanımlanmıştır (Bozkurt vd. 1998: 188).
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İlke olarak protokolde öndegelme, protokol sıralama düzeninde hiyerarşik olarak
önde (üstte) yer alma hakkıdır. Bu yüzden, öndegelme hakkı hiyerarşik yapıdan ya
da statüden doğar. Örneğin, üst unvan taşıyan kişi daima önde gelir. Söz konusu sıralamalar, temsiliyette olduğu gibi; tarihin ilk dönemlerinde ya da oluşturuldukları
zamandaki gibi, bir insanın diğerinden daha değersiz olduğunu belirtmemektedir.
Sıralama ve temsildeki yapılanmalar; geçmişten bugüne, ne yaşadıysak; onu sahiplenmek ve geçmişimize sahip çıkarak; aynı törensel esaslara göre hareket eden,
farklı yaklaşıma sahip insanların yaklaşımını sembolleştirmektir. Değişmeyen, tek
şey değişimdir. Törensel esaslarda ve hemen her şeyde, insan yaşamının kalitesini
arttıracak, değişiklikler de yapılabilir. Değişim kişilerin bakmasında, duymasında;
yaşantı ve insanı algılama anlayışındadır. Tören ve benzeri tüm etkinliklerde; protokole uyan insanlar, geçmişteki hatalardan ders çıkarmış olan farklı insanlardır;
tören aynıdır, törenin düzeni aynıdır; zaman ve insan farklıdır. Günümüzde otorite, üstünlük; hiyerarşi, ast-üst, vb. kavramlar; aynı harflerle yazılmaktadır; telaffuzları da aynıdır; tarihsel kökeni ve anlamı da sözlükte yazdığı gibidir. Ancak;
onları algılayan insan; dolayısıyla algılama biçimi farklıdır. İnsanın davranışları;
yapıp-etme biçimi, kendi kalitesinin yansımasıdır. Görgülü, saygın bir insan; olduğu gibi davranır; saygısızlık, aşağılama, vb. gibi kavramlara işlerlik kazandıracak
bir tutum içine girmez. İnsani, eksikliklerden ötürü, hata da yapabilir; tüm bunlar
kendini diğerinden üstün kılmak için diğerini küçük düşürecek şekilde davranmayı olağan karşılayabilen; insandan çok farklıdır. Her ülkede, devlet organlarının
ve kuramlarının öndegelme sırası, o devletin tarihsel ve geleneksel yapısından ve
Anayasasından kaynaklanır. Bu yüzden, her ülkede protokol sıradüzeni değişiktir.
Nitekim Türkiye’de de protokolde öndegelme sıralaması yapılırken, tarihsel gelenekler ve sosyo-kültürel değerler ile Anayasada yer alan ilkeler ve sıralama düzeni
göz önünde tutulmaktadır. Kurumlarda da, yöneticilerin ve birimlerin öndegelme
sıralamasında, kurumların yasalarındaki sıralama ile kurumsal kültür ve gelenekler göz önünde bulundurulmaktadır.
Protokolde, öndegelme sıralaması protokolün en önemli konusudur. Çünkü bütün
devlet organları ile devlet kurumları ve bunların başı ve temsilcisi olan yöneticiler
başkentte, il ve ilçelerde yapılan toplantılarda, davetlerde, ziyafetlerde, kabullerde,
törenlerde, karşılama ve uğurlamalarda, oturma ve sıralanma düzenlerinde daima
öndegelme sıralarına göre yer alırlar (Aytürk, 2009).
Protokolde öndegelme ile ilgili neler anlatabilirsiniz?
Protokolde öndegelme sıralamasında göz önünde bulundurulan ölçütler şunlardır:
a. Anayasal ve Yasal Sıralama: Türkiye’de devlet organlarının ve kurumlarının temel sıralaması Anayasa’da belirlenmiştir. Buna göre, T.C. Devleti’nin temel düzeni
yasama, yürütme ve yargı olarak belirlenmiştir. Bu organlara bağlı kurumlar ve
kişiler daima bu sıralamaya göre yer almaktadırlar.
b. Makam Unvanı: Protokolde, temsil edilen makam ünvanı, kişinin taşıdığı rütbe,
titr, sıfat, statü ve yaş gibi resmî ve sosyal öğelerden önce gelmektedir. Bu yüzden
kişi, temsil ettiği makamın protokoldeki yerini almaktadır. Örneğin, kamusal yaşamda bir kurumun akademik titri olmayan genç bir müsteşarı, başka bir kurumun profesör olan yaşlı bir genel müdüründen önde ve önce gelir. Çünkü, kamusal
yaşamda hiyerarşik olarak üst olan makamlar ve unvanlar, ast olan makamlar ve
unvanlardan önce gelir. Akademik titrler, yalnızca akademik protokolde; akademik iş ve etkinliklerde kullanılmaktadır. Kişiler, akademi dışında veya akademik
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nitelik taşımayan etkinliklerde ve ortamlarda, “titr”lerini kullanmazlar. Akademik
etkinlikler; akademinin işleyişindeki herhangi bir kurum ve birimdeki görev, araştırma ve eğitim-öğretim etkinliğidir.Akademisyenler, etik esaslara göre hareket
eden kişiler olmak durumundadırlar. Bu durum da onların, protokolü dahilinde
yer almaktadır.
c. Kuruluş Tarihi: Eşdüzeyde olan kuramların protokolde sıralaması, bu kurumların
kuruluş tarihlerine göre yapılmaktadır. Bakanlıkların protokol sırası, kuruluş tarihlerine göre belirlenmiştir.
d. Üst Unvan/Rütbe: Resmî protokolde kişilerin öndegelme sıralamasında uygulanan temel ilke, kişinin taşıdığı unvan ve/veya rütbedir. Bu yüzden, üst unvan ve/
veya üst rütbe taşıyan kişi protokolde daima önde gelir. Resmî protokolde kadın ya
da erkek olma, yaşlı ya da genç olma önde veya sonra gelmeyi etkilemez. Protokolde üst unvan taşıyan genç bir erkek, ast unvan taşıyan yaşça büyük bir kadından
önce yerleştirilebilir. Çünkü resmî protokolde esas olan unvan veya rütbedir. Kadınların önceliği yalnızca sosyal alanda ve sosyal protokoldedir.
e. Protokolde önde ve önce gelmenin uygulaması, sağdan sola sıralanma veya orta
merkezli oturmadır. Sıralanmada, 1 numara sağ başta olduğu zaman astları solunda yer alırlar. Oturma düzeninde 1 numara orta merkezde olduğu zaman, astları
bir sağında, bir solunda olmak üzere sıralanırlar (Uğur, 2010: 38).
Protokolde öndegelme ve öncegelmeyi belirleyen özelliği açıklar mısınız?
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3. Kıdem (Öncegelme): Protokolde kıdem ya da kıdemli olma, eşdüzeyde olan, aynı
unvan veya rütbeyi taşıyan kişiler arasında uygulanan bir tür öncegelme ilkesidir. Bu yüzden, kıdem (öncegelme) ilkesi, genel olarak eşitler arasında ve yatay
protokol sıralamasında uygulanan bir ölçüttür. Ayrıca, eşdüzeyde olan kişi ve/veya
kurumlar arasında astlık ve üstlük oluşturmamak için, protokolde öncelik sıralaması yatay olarak yapılmaktadır. Kıdemli olma (öncegelme) hakkı, bir kurumda
aynı unvan, rütbe, mevki, statü, kariyer ve meslekte daha önce göreve başlamak
demektir. Örneğin, kurumlarda aynı unvanı taşıyan müsteşar yardımcıları, genel
müdür yardımcıları, müfettişler, mühendisler, doktorlar, uzmanlar ya da aynı rütbeyi taşıyan subaylar ve polisler daima kıdemlerine; göreve başlama tarih ve saatlerine göre öncelik sırası taşımaktadırlar. Aynı biçimde, bir ülkede görevli misyon
şefi büyükelçilerin sıralaması da, bulundukları ülkenin Devlet Başkanına güven
mektuplarını sunma ve resmen göreve başlama tarih ve saatlerine göre belirlenmektedir. Ancak, misyon şefi bulunmaz ve yerine maslahatgüzar (elçi müsteşar)
katılır ise, bu maslahatgüzar büyükelçinin sırasını değil, diğer maslahatgüzarlar
arasındaki kendi yerini alır. Protokolde kıdemlilik (öncegelme) hakkının ve sıralamasının ölçütleri şunlardır:
• Göreve Başlama Tarihi: Aynı unvan, rütbe, mevkide bulunan eşdüzeydeki kişilerin kıdem (öncelik) sıralamasında uygulanan ölçüt, göreve başlama tarihidir. Göreve başlama üç şekilde olmaktadır:
• Kuruma Giriş Tarihi: Bütün memurlar, kurumda göreve başladıkları gün ve
saatte kıdem almaktadırlar. Her memurun sicil numarası aynı zamanda kıdemini göstermektedir. Örneğin, askerlikte aynı tertip erler bile askerliğe başlama tarih, saat, dakika ve saniyesine göre (nizamiyeden içeriye önce adım atan)
kıdemli olurlar. Kıdemli olan da, grup ya da tim görevlerinde yetkili olarak
kıdemsizlerin âmiri olmaktadır.
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•

Mesleğe/Kariyere Giriş Tarihi: Diplomatlar, kaymakamlar, müfettişler, mühendisler, doktorlar, uzmanlar, öğretim üyeleri (profesörler) vb., kariyere ya
da mesleğe başlama tarih ve saatine göre kıdemli olma (öncelik) hakkı kazanmaktadırlar.
• Son Göreve Başlama Tarihi: Yönetim kurulu üyeleri, müsteşar yardımcıları,
genel müdür yardımcıları vb. bu göreve başlama tarih ve saatlerine göre kıdemleri (öncelikleri) belirlenmektedir. Örneğin, bir genel müdür yardımcısının
kıdeminde yaşı, fakülteden mezuniyet tarihi, kuruma ya da memuriyete giriş
tarihi esas alınmaz; genel müdür yardımcılığı görevine başlama tarihi ve saati
esas alınmaktadır.
• Okuldan Mezuniyet Tarihi ve Mezuniyet Derecesi: Subaylar ve polisler okuldan mezuniyet tarihlerine ve mezuniyet derecelerine göre kıdem sıralaması
almaktadırlar Örneğin, 2000-7 numaralı (2000’de Polis Akademisini 7. olarak
bitiren) bir komiser, 2000-6 numaralı komiserden daha kıdemlidir. Bu nedenledir ki; Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarında meslek memurlarının; subayların
ve emniyet mensuplarının sırlamasını belirleyen “kıdem” kütükleri vardır.
• Giriş Sınavı Puanı: Bazı kuruluşlarda uzman yardımcısı, denetçi yardımcısı
ve müfettiş yardımcısı gibi aynı unvanda olan ve aynı zamanda atananların kıdemleri, giriş sınavında aldıkları puanlara göre yapıldığı sistem; T.C. Merkez
Bankası’nda uygulanmaktadır.
• Yaş: Bir toplantıda, kurul ya da komisyonda, tüm eşitler arasında bir başkan,
temsilci, sözcü ya da kâtip seçmek gerektiğinde, daima yaş kriteri uygulanır. En
yaşlı olan başkan ya da temsilci; en genç olan da kâtip olarak seçilmektedir.
• Alfabetik Sıralama: Eşdüzeyde ve eşitler arasında uygulanan protokolsüz sıralama yöntemi alfabetik sıralamadır. Örneğin, iller, siyasal partiler, milletvekilleri, öğretim üyeleri davetiyelerde, yazılı metinlerde, toplantılarda ve törenlerde
alfabetik olarak sıralanırlar. Ancak yazının altında, bu sıralamanın alfabetik olduğu belirtilmelidir.
4. Temsil: Protokolde kişiler, şahıslarını değil; kurumlarını temsil etmektedirler. Bu
yüzden, her yönetici daima kurumu adına konuşur ve kurumu adına hareket eder.
Bu nedenle, protokolde temsil görevi ve işlevi saygı ve nezaket gereği devredilemez
ve terk edilemez. Örneğin, genç ve kibar bir erkek yönetici, saygı ve nezaket gereği
yaşlı ya da kadın olan bir astını protokolde öne alamaz. Böyle bir davranış, hem
kendisinin temsil niteliği taşımadığını gösterir hem de temsil ettiği kurumunun
itibarını düşürür. Protokol ise, her yerde ve her zaman, kurumsal ve kişisel itibarı
korumayı gerektirir. Bu da, temsil niteliği ile gerçekleştirilmektedir.
Kişilerde ve özellikle yöneticilerde temsil niteliği ve işlevi en çok kılık-kıyafette ve
dış görünümde, konuşma ve görüşmelerde, insan ilişkilerinde ve davranış biçimlerinde görünür olmaktadır. Bu yüzden, protokolde ve yönetimde temsil niteliği
taşımak; uygun giyinmek, uygun konuşmak ve uygun davranmak; kısaca, uygun
olmak ve protokol kurallarına uymak, gereklidir.
Törenlerde, davet ve ziyafetlerde davetiyede belirtilen kıyafet giyilmelidir. Kıyafet
belirtilmemişse, koyu renk takım elbise giyilmelidir. Kamusal yaşamda doğru, uygun ve şık giyinmek için; giyilen kıyafet, temsil edilen kuruma, maksada, mesleğe
ve mevkiye, mekana ve ortama yaşa ve vücuda, mevsime ve zamana, gece veya
gündüze, topluma ve topluluğa, gidilen yere, biraz da modaya ve zevke, maddi
olanak ve koşullara uygun; en önemlisi temiz, düzgün, ütülü, uyumlu olmalı ve
kişiye yakışmalıdır. Bu amaçla kadınlar tuvaleti ve tayyörü erkekler siyah, füme
ya da koyu lacivert kruvaze takım elbiseyi terzide diktirmeli; elbisenin ceplerine
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hiçbir şey koymamalı ve elbiseyi daima askıda tutmalıdır. Kamusal ve toplumsal
yaşamda. Doğru, uygun ve şık giyinmek için kıyafette üç renk esastır. Ayrıca, şık
bir giyim için deride, kumaşta ve aksesuarda uyum şarttır. Örneğin metal aksesuar
ya hepsi sarı ya hepsi beyaz;deri olarak ayakkabı, pantolon kemeri, saatin kayışı
ve çanta hepsi siyah veya kahverengi veya bordo olmalı; kumaş ise daima uyumlu
üç renk olmalıdır. Ancak, hanımlara tek renk resmi, iki renk yarı resmi üç renk
sosyaldir. Erkeklerde ise resmi kıyafet iki renktir; frank ve smokin iki renktir: siyah
ve beyaz; yarı resmi kıyafet ise üç renktir kıyafette üçten fazla rengin hem uyumu
zorlaşır hem olumsuz dikkat çekmektedir (Altınöz, 2009).
Örgütsel yaşamda temsil niteliği; temsil hak ve yetkisi taşıyan kişiler şunlardır:
a. Kurum âmiri,
b. Kurum temsilcisi,
c. Yönetici temsilcisi,
d. Vekil yönetici,
e. Yöneticinin eşi (sosyal olarak).
a. Kurum Amiri: Her örgütü daima kurum âmiri yönetici temsil etmektedir Yönetici, örgütün kişiselleşmiş bir simgesidir. Bu sıfatla yönetici, örgütünü dış ilişkilerde,
görüşmelerde, toplantılarda, törenlerde, davetlerde, ziyafetlerde diğer kişi ve kuruluşlara (üçüncü şahıslara) karşı temsil eden kişidir. Yönetici bu yerlerde, konuşmalarında, davranış biçimlerinde ve tüm ilişkilerinde daima örgütü adına konuşur ve
örgütü adına hareket eder. Bu yüzden, yönetici atamalarında, kurum dışı ve yurtdışı görevlendirmelerde personelde aranan birinci nitelik, temsil niteliğidir. Özellikle
Türk kamu yönetiminde temsil niteliği ve işlevi en önemli niteliktir.
b. Kurum Temsilcisi: Kurum temsilciliği mevzuat ile verilmiş bir hak ve yetkidir.
Kurumun yurt içindeki bölge, il ve ilçe müdürleri ile yurt dışındaki müşavir ve
ataşeleri kurumun yasal temsilcileridir. Kurum temsilcisi olan bu kişiler, kendi unvanları ne olursa olsun, kurumun protokoldeki yerinde, o kurumu temsil ederler.
c. Yönetici Temsilcisi: Yönetici temsilcisi, yöneticinin kendisi veya kurumu adına bir
yardımcısını ya da astını kurum dışında bir etkinlikte; davette, törende, toplantıda
vb. geçici olarak görevlendirmesidir. Yönetici tarafından görevlendirilen bu temsilci, protokolde temsil ettiği kurumun ve yöneticinin yerinde değil, kendi unvanına
uygun yerde bulunur. Çünkü bir yönetici görevi başında (bürokratlar görev yaptığı il içinde, cumhurbaşkanı ve bakanlar Türkiye içinde) olduğu sürece, kendisine
vekâlet ve kurumu temsil söz konusu değildir.
Bir yönetici, üst makamlardan kendi adına ve sıfatına gelen bir davete bizzat kendisi katılmak zorundadır. Önemli bir mazereti olsa da, üst davete bir yardımcısını
ya da astını vekâleten veya temsilen gönderemez. Ancak mazeret beyan ederek davete katılmaz. Eşdüzey kişi ve kuruluşlardan gelen bir davete katılma konusunda,
daima karşılıklılık ilkesi uygulanır. Evsahibi olarak daha önce yapılan bir davette,
bir kurum hangi düzeyde katılmış ise, onun davetine de aynı düzeyde icabet edilir.
Kurum yöneticisi bizzat katılmış ise, davet edilen yönetici de bizzat katılır. Yardımcısını göndermiş ise, yardımcı gönderilir. Bir memurunu göndermiş ise, onun
davetine de memur gönderilir. Davete katılma olmamış ise, onun davetine de katılınmaz. Eğer, davet ilk defa gerçekleşiyor ise, davet edilen kurum yöneticisinin
bizzat katılması kurumlar arasında iyi ilişkilerin kurulması ve karşılıklılık ilkesinin
oluşması açısından önemlidir. Ancak, yönetici, üst kişi ve kuruluşlardan gelen davetlere bizzat gider; eşdüzey kişi ve kuruluşlardan gelen davetlere bir yardımcısını;
ast kişi ve kuruluşlardan gelen davetlere de kendisini ve kurumunu temsilen bir
astım gönderebilir. (Aytürk, 2005).

2. Ünite - Protokol İlkeleri ve Türleri

d. Vekil Yönetici: Yönetici kadrosu boş olduğu zaman yerine vekil olarak atama; yönetici geçici olarak görevden ayrıldığı zaman vekil olarak görevlendirme yapılmaktadır. Vekil olarak atanan yönetici, asıl yönetici gibidir; asılın tüm hak ve yetkilerini
kullanmaktadır. Yöneticinin izinli, raporlu, il ya da yurt dışında görevli olması durumunda (kadro dolu iken), belirli bir süre için vekil olarak görevlendirilen yönetici ise, asıl yöneticinin kendisine bıraktığı görev ve yetkileri kullanmaktadır. Cumhurbaşkanı ve bakanlar ise, sadece yurt dışına çıktıklarında kendilerine vekâlet söz
konusudur.
e. Eş: Yöneticinin eşi, kamusal alanda ve kamusal bir etkinlikte yönetici olan eşiyle birlikte evsahibidir. Bu yüzden, yöneticinin eşi yönetici statüsündedir ve sosyal
yönden yöneticiyi temsil etmektedir. Ancak; eş, bu temsil hakkını kamusal alanda
eşiyle birlikte olduğu zaman kullanmaktadır. Bu durumda eş, kamusal kurallara
uymak zorundadır. Eş, kamusal alanda ve kamusal bir etkinlikte tek başına olduğu
zaman eşini temsil etmez ve eşinin yerini almaz. Eş, sosyal alanda ve sosyal bir
etkinlikte, yönetici olan eşini yalnızca sosyal olarak temsil eder;
5. Düzey Eşitliği ve Denklik: Toplumsal, siyasal ve kamusal yaşamdaki tüm ilişkilerde, görüşmelerde, konuşmalarda, toplantılarda, davet ve kabullerde, ziyaret
ve ziyafetlerde, resmî yazışmalarda ve imzalarda düzey eşitliği ve denklik esastır.
Çünkü, toplumsal, siyasal ve kamusal yaşamda ilişkiler denklik esasına göre sürdürülmektedir. Örneğin, kamusal kurum ve kuruluşlarda dış ilişkilerde müdür
müdüre, genel müdür genel müdüre, müsteşar müsteşara, bakan da bakana muhattap olur. Bakan imzasıyla gelen bir yazıya, bakan imzasıyla; müdür imzasıyla
gelen bir yazıya da müdür imzasıyla yanıt verilir. Genel müdür imzasıyla gelen
bir yazıya müdür imzasıyla yanıt vermek o kuruma karşı saygısızlık olur. Müdür
imzasıyla gelen bir yazıya da genel müdür imzasıyla yanıt vermek kurumun kendi itibarını zedeler. Bu yüzden, kurumlar arası ilişkilerde ve yazışmalarda düzey
eşitliği ve denklik esastır. Ayrıca, kurum âmirlerinin çağrılı olduğu bir toplantıya
sadece kurum âmiri olanlar katılırlar. Bir kurum âmirinin çağrılı olduğu üst ya da
eş düzey bir toplantıya astını göndermesi doğru değildir. Ancak alt düzey davet ve
toplantılara yardımcılar ve astlar gönderilebilir.
6. Karşılıklılık: Karşılıklılık, hukukî olarak, bir devletin ya da bir kurumun, birbiriyle
anlaşmış olduğu belirli bir konuda karşılıklı olarak birbirlerine tanınmış olan işlem
eşitliğidir. Bir taraf işlemi ihlâl ettiğinde, karşı tarafın da aynı biçimde ihlâl etme
hakkı doğar. Örneğin, bir ülke diğer bir ülkenin yurttaşlarına seyahat sınırlaması,
vize uygulaması koyarsa, diğer ülke de o sınırlamayı koyar. Bir devlet, ülkesinde
görev yapan bir başka devletin görevlisini istenmeyen adam (persona no grata)
ilân ederse, karşı devlet de o devletin bir görevlisini istenmeyen adam ilân eder ve
ülkeyi terk etmesini ister. Bu nedenle, karşılıklılık ilkesi, hukukî temele dayalı bir
işlem ve eylem (davranış) eşitliğidir (Girgin, 1982: 331). Ancak, “hukuk dışı bir
iş ve işleme karşı aynı biçimde karşılık verme ise, misillemedir. Örneğin, abluka,
ambargo, el koyma, boykot, para ve mal blokajı, sınır dışı etme gibi iş, işlem ve eylemler misillemedir” (Girgin, 1982: 331). Protokol olarak misilleme, kural dışı bir
iş, işlem ve eyleme (davranışa) karşı, kişi, kurum ya da devlet olarak aynı biçimde,
fakat nezaket üslûbu içinde karşılık vermedir.
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Özet
Yönetim şekli, nüfusu, büyüklüğüne bakılmaksızın; her ülkede, kamusal alan ve kamusal dışındaki kurallar mevzuat ile
toplumsal yaşama yön veren kurallar da örf ve âdet (gelenek
ve görenek) denilen sosyokültürel normlar ile düzenlenmiştir. Söz konusu kurallara ve normlara kamusal yaşamda mevzuat ve/veya protokol kuralları; toplumsal yaşamda da; görgü
kuralları ya da saygı ve nezaket kuralları adı verilmektedir.
Protokol yalnızca, ülke yönetmindeki konularla ve sadece
devlet adamları ve diplomatlar için geçerli olan kurallardan
ibaret değildir. Protokolün devlet ve diplomasi yaşamında
önemli bir yeri olduğu kadar; kamusal ve toplumsal yaşamda
da önemli bir yeri mevcuttur. Çünkü kamusal ve toplumsal
alanda ve yaşamda bütün etkinlik ve törenler, davet ve ziyafetler, ziyaret ve görüşmeler, giyim-kuşam/kılık-kıyafetler,
resmî yazışmalar, kurumsal ve kişisel tüm ilişkiler (davranış
biçimleri) daima protokol kurallarına uygun olarak yürütülmektedir. Bu nedenle protokol kuralları, kamusal ve toplumsal alanda ve yaşamda her kurum ve toplumdaki her bir kişi
için önemli ve gereklidir.
Kurumla ilgili protokol konuları; protokol ilkeleri, protokol
sıradizinleri, makam, bayrak, taşıt, toplantı, tören, konuşma, resmi yazışma, yönetsel davranış, iş görüşmesi, sekreterlik, halkla ilişkiler, ziyaret, konuk, davet ve ziyafet, giyim, toplumsal davranış ile ilgilidir. Akademik protokol ise
üniversitelerde ve bilim çevrelerinde düzenlenen akademik
törenlerde ve etkinliklerde; yapılan bilimsel toplantı, panel,
sempozyum, seminerlerde; akademik sıradizinde (hiyerarşide), giyimde, iş ve ilişkilerde uygulanan; yasal düzenlemelere
ve akademik gelenek ve kültüre dayanan kurallar bütünüdür
(Aytürk, 2008, 45-46). Akademik protokol, Yükseköğretim
Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, üniversitelerle ilgili yasal
düzenlemelerde yer almaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mekân olarak makam odaları, makam otomobilleri, toplantılar, törenler, resmî davet
ve ziyafetler resmî (kamusal) alanlardır. Bu alanlarda daima
resmî protokol kuralları uygulanır. Kamusal alanda bulunan
çalışma, konaklama ve dinlenme gibi ortak alanlarda ise, genel olarak sosyal protokol kuralları uygulanmaktadır.
Yönetimde protokol bir anlamda “resmi görgü kurallarıdır”.
Yönetim, bir resmi ilişkiler sistemi olarak daima “protokol
kuralları” içinde gerçekleşir. Özellikle üst yöneticiler için bu
geçerlidir. Örgütsel yaşamda ast-üst ilişkileri resmi ortamda
ve üçüncü (yabancı) kişilerin yanında protokol kuralları içinde; özel ve toplumsal yaşamda ve birebir ilişkilerde ise, saygı
ve nezaket kuralları içinde geçer. Bu nedenle, astlar özel ve
toplumsal yaşamda üstleriyle ne kadar samimi hatta akraba
olsalar da, resmi ortamlarda (makamda, toplantı ve törenlerde) ve üçüncü kişilerin yanında protokol kurallarına uymak,
üstlerine saygı göstermek, uygun hitap etmek, uygun davranmak zorundadırlar. Örgütsel yaşamda protokol, ilke olarak
iki alttaki işgören ve iki üstteki yönetici arasında başlar. Çünkü bir üstteki ve bir alttaki ile ilişkiler toplumsal niteliktedir.
Ast üst ilişkileri örgütsel ortamda resmi, toplumsal alanda ise
yarı resmi niteliktedir (Aytürk, 2008: 229-241).
Bu nedenle resmi ilişkilerde geçerli olan ve sıkça uygulanan
protokol kurallarının bilinmesinde, yarar vardır. Kuşkusuz
özel durumlarda, uygun ortam ve değişik zamanlarda farklı
davranışlar gösterilebilir.
Devlet ve kamu görevlilerinin, kamusal alandaki resmî çalışma ve görev süreleri kamusal yaşamdır. Devlet ve kamu
görevlileri, kamusal alanda ve yaşamda kamusal kurallara
uymak zorundadırlar.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi “kamusal ve/veya
toplumsal yaşamda, protokoldeki önemli olan resmi yerler
arasında yer almamaktadır?
a. Törenler,
b. Resmî davet ve ziyafetler,
c. Masalı odaları,
d. Toplantılar,
e. Makam otomobilleri,
2. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi Osmanlı Devlet
protokolünde, Yabancı Elçilerle ilgili kurallar arasında yer
almamaktadır?
a. Kanunî Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devlet
protokolü yazılmıştır.
b. Osmanlı’da protokole verilen önem Saray hayatına
geçtikten sonra ağırlık kazanmıştır.
c. Yabancı elçilerin Padişahın elini öpmesi, Fatih döneminde elçilere izinle tanınan bir ayrıcalık olmuştur.
d. Sadrazam İbrahim Paşa’nın kaftanının eteğini öpmeleri, protokol bakımından zorunlu tutulmuştur
e. Yabancı Elçilerin, Sadrazam’ın kaftanının eteğini öpmesi, protokol bakımından zorunludur.
3. Protokolün tarihçesiyle ilgili olarak, aşağıdaki seçeneklerde yer alan bilgilerin hangisi yanlıştır?
a. Protokol Romalılar tarafından bir sanat olarak görülmüştür.
b. Protokol, ilk olarak saraylar ve mabetlerde uygulanmıştır.
c. Protokol kurallarının temeli, Yunanlılar tarafından
atılmıştır.
d. Protokol, Fransa’da, XIV. Louis Döneminde, meslek
olarak kabul görmüştür.
e. İlk diplomasi kuralları Romalılar tarafından yaratılmıştır.
4. “Türkiye’de protokol kurallarının örgütlenmesi” ile ilgili
olarak; aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi,
yanlıştır?
a. Milli Savunma Bakanlığı’nda protokol hizmetleri,
“Protokol Subaylıkları” tarafından yürütülmektedir.
b. “Protokol Müdürlüğü”, bazı kuruluşlarda üst yöneticiye bağlı olarak görev yapmaktadır.
c. Mülkî protokol hizmetleri, İçişleri Bakanlığında “İller İdaresi Genel Müdürlüğü” nce yürütülmektedir.
d. Kamusal (sivil) protokol hizmetleri, “Protokol Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir.
e. Kamusal (sivil) protokol hizmetleri, “Özel Kalem
Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir.

5. Türkiye’de devlet protokolünün ve devletlerarası protokol işlerinin yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşunun
adı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
a. T.C. Dışişleri Bakanlığı, Protokol Genel Müdürlüğü
b. T.C. Külltür ve Turizm Bakanlığı
c. T.C. Dışişleri Bakanlığı
d. T.C. Milli Savunma Bakanlığı
e. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
6. Aşağıdakilerden hangisi, “protokol”le ilgili dikkat edilmesi gereken önemli konular arasında diğerlerinden farklı
bir niteliğe sahiptir?
a. Hitap şekilleri
b. Karşılama
c. Davetiye gönderilmesi
d. Etkinlik türü
e. Dinleme biçimi
7. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerin hangisinde;
Protokol kurallarının diğerlerinden farklı olması beklenebilir?
a. Başsağlığı ziyareti
b. Mezarlık ziyareti
c. Cenaze merasimi
d. Gazeteye ölüm-taziye ilanı verilmesi
e. Cenaze törenine çelenk gönderilmesi
8. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi “protokolde “öndegelme (sıradüzen) ile ilgili konular arasında yer almamaktadır?
a. Makam unvanı
b. Üst/Unvan Rütbe
c. Anayasal ve Yasal Sıra
d. Kuruluş tarihi
e. Mesleğe giriş tarihi
9. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi “protokolde “öncegelme” ile ilgili konular arasında yer almamaktadır?
a. Kuruma giriş tarihi
b. Mezuniyet derecesi
c. Mezuniyet tarihi
d. Üst/Unvan/Rütbe
e. Göreve başlama tarihi
10. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisi, protokolde, “örgütsel yaşamda temsil niteliği;temsil hak ve yetkisi taşıyan kişiler” arasında yer almaktadır?
a. Yöneticinin eşi
b. Yöneticinin sevgilisi
c. Yöneticinin annesi
d. Yöneticinin kuzeni
e. Yöneticinin en yakın arkadaş
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

1. c

Sıra Sizde 1
Çinlilerin M.Ö. 2500’lü yıllarda, bugün büyük elçilerin ilgilendiği belgeleri; ülkesinin adına müzakere yapması için; özel
olarak görevlendirdiği kişileri görevlendirdiği belirtilmektedir. Bu görevliler; Çin adına; müzakere yapılacak yere gitmektedir. M.Ö. 1280’de, Hititler ve Mısır arasında imzalanan
“Kadeş Anlaşması”nda, II.Ramses’i temsil eden; bir sefirdir.
Aborjinler de, topraklarına düşman olarak giren İngiliz temsilcileri; dört dörtlük ağırladıklarında; İngilizlerin hayrete
düştüğü aktarılmaktadır (Öznal, 1996: 1-2).
Protokolün tarihçesi, diplomatik protokol tarihidir. “Diplomatik alanda protokol kurallarının temeli, Yunanlar tarafından
atılmıştır. Çünkü elçilerin dokunulmazlığı gibi ilk diplomasi
kuralları Yunanlar tarafından yaratılmış ve daha sonra Romalılar tarafından da uygulanmıştır. Nitekim Romalılarda elçilere
gösterilen saygı ve itibar bugünlere kadar gelmiştir. Romalılar,
elçilere bayramlarda, törenlerde, festivallerde senatörler düzeyinde önem ve öncelik vermişlerdir” (Ünlütürk, 2002: 14).
“Bu yüzden, diplomatik protokol kuralları 14. yüzyılda Romalılar tarafından bir sanat olarak benimsenmiştir. Nitekim
ilk diplomasi okulu da Venedik’te açılmıştır.
Devletlerarası ilişkilerde ve diplomaside 19. yüzyılın başlarına kadar en büyük diplomatik sorun, “öncelik hakkı”
olmuştur. Öncelik hakkı, 19. yüzyılın başlarına kadar devletlerarasında çözümlenememiş olduğundan, tarih boyunca devletlerarası ilişkilerde ve saraylarda büyük sorunlar ve
skandallar yaşanmış ve çatışmalar doğmuştur.

2. a
3. e
4. a

5. a

6. d
7. c
8. e
9. d
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Protokolde Önemli Olan Resmi
Yerler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Protokolün Tarihçesi” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Protokolün Tarihçesi” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumlarda Protokol Kurallarının Örgütlenmesi” başlıklı konuyu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumlarda Protokol Kurallarının Örgütlenmesi” başlıklı konuyu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise, “Protokoldeki Önemli Konular”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Protokol” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Öndegelme” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Öncegelme” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Prorokol Kuralları, Temsiliyet”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 2
Protokol kurallarına uymak ve bunları uygulamak, kişinin doğal
olmaması ya da kendisi olmaması demek değildir. Protokol kurallarına uymak, toplumsal ve kamusal yaşama uymak ve uygun
olmak demektir. Bu yüzden, protokol kuralları herkes tarafından öğrenilmesi ve bilinmesi, kamusal ve toplumsal yaşamda da
titizlikle uygulanması gereken, resmî olduğu kadar aynı zamanda sosyo-kültürel değerlerdir. Çünkü “Toplumsal yaşamda bizim başkalarıyla birlikte yaşamamız, başkalarını rahatsız etmeyecek biçimde uyum sağlamamızı, uygun davranmamızı ve bu
davranışlarımızda daima doğal ve samimî olmamızı gerektirir”
Yönetici, kurumunu temsil eden kişidir. Temsil niteliği ve işlevi de, kamusal ve toplumsal alanda, yöneticinin protokol
kurallarına uyması; uygun giyinmesi, uygun davranması,
uygun konuşması; saygı ve nezaket kurallarına uymasıyla
görünür hale gelmektedir. Bu nedenle protokol kuralları, yöneticilerin temsil nitelikleri yönünden son derece önemlidir.
Çünkü örgütünü iyi ve olumlu bir biçimde temsil edemeyen
bir yönetici, çok çalışkan ve çok iyi olsa da, çevresinde ve üstlerince olumsuz değerlendirilecektir.

2. Ünite - Protokol İlkeleri ve Türleri
Sıra Sizde 3
Protokol müdürlüğü örgütsel olarak; bir müdürün yönetiminde en az bir protokol uzmanı, bir mihmandar (konukçu)
ya da mütercim-tercüman (çevirmen) ile bir dilbilir sekreter
ve bir veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosundan oluşmalıdır. Protokol müdürü ve protokol uzmanı uluslararası
ilişkiler, iletişim, siyasal bilgiler veya kamu yönetimi alanında
lisans düzeyinde eğitim yapmış; belgeye dayalı protokol kursu
ve B düzeyinde İngilizce veya Fransızca KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil) Belgesi almış; kamu hizmetlerinde 5-8 yıl,
özellikle protokol, basın, halkla ilişkiler, dış ilişkiler, özel kalem ve sekreterlik birimlerinden birinde çalışmış olmalıdırlar.
Mihmandar ya da mütercim-tercüman da, anılan alanlardan
birinde lisans düzeyinde eğitim yapmış ya da İngilizce ya da
Fransızca mütercim-tercümanlık bölümünden mezun olmuş;
A düzeyinde İngilizce ya da Fransızca KPDS Belgesi almış ve
belgeye dayalı protokol kursuna katılmış olmalıdır.
Ayrıca, protokol müdürü, protokol uzmanı ve mihmandar ya
da mütercim-tercüman kurumsal temsil niteliği taşımalı; iyi
giyimli ve bakımlı, ketum ve güvenilir, kibar ve nazik olmalı;
Türkçeyi ve bildiği yabancı dili güzel konuşmalı; fiziksel olarak olumlu ve uygun olmalı; aynı zamanda etkili insan ilişkilerine ve iletişim becerilerine de sahip olmalıdırlar.
Sıra Sizde 4
Görgü ve nezaket kurallarının, gereksinime göre özel olarak
düzenlenmesi; ayrıntılar üzerinde uzlaşılmasıyla elde edilen,
“protokol”ler; yine aynı doğrultuda yeniden şekillendirilebilmektedir. Kamusal, özel yaşam alanlarında düzenlenen resmi
ya da resmi olmayan etkinlikler ve söz konusu etkinliklerin,
düzenlenme gerekçesi, niteliği, türü, hitap edilen kişi sayısı
gibi, “etkinlik yönetimi”yle ilgili farklı hususlarda; protokole
dahilir. Etkinlik alanının seçimi ve düzenlenmesi; ev sahibi
ve davetlilerin nitelikleri, sayıları; etkinlikte görevli olarak
yer alacakların seçimi; davete icabet edip etmeme durumlarının öğrenilmesi; dolayısıyla bu kişilerin etkinlikte yer alırken sergileyecekleri davranışların tamamını, protokol için
önem arzetmektedir. Bayramlar, Resmi törenler; kutlamalar,
anma törenleri, yıldönümleri, açılışlar, ziyaretler, cenaze törenleri; dini ve milli törenler; bunlar kapsamında düzenlenen; festival, yarışma, eğlence, balo, konferans, panel, gösterim, sergi, konser, dinleti, gösteri, eğitimlerdeki; davetler;
yemek, kokteyl ve resepsiyonlar; karşılama ve uğurlamalar;
resmî yazışma ve duyurumlar; sosyal ve mesleki konumlarla
ilgili kişilerin dikkat etmesi gereken davranışlar; konuşma,
susma, dinlemeye ilişkin esaslar; kişilerin ve etkinlik yerinin
görünümüyle ilgili hususlar, süsleme, yerleşim planı, giysi
seçimi,kıyafetler; randevu, kabul ve ziyaretler; selâmlama, el
sıkma, hitap, takdim ve tanıştırmalar; telefonda konuşmalar;
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Cep telefonu mesajları, internette sürdürülen iletişimle ilgili
hususlar, hediye ve çiçek sunma, taziyede bulunma, tebrik ve
teşekkür etmeye ilişkin esaslar; bunların medyada yer alma
şekli, suresiyle ilgili konular, kamu ve özel kuruluşlarda, kamusal ve sosyal protokol kurallarının uygulandığı önemli
alanlar arasında yer almaktadır.
Sıra Sizde 5
Protokolün temeli saygı ve nezakettir. Kamusal ve toplumsal
yaşamda uygulanan protokol ve sosyal davranış kuralları, ilkesel olarak saygı ve nezakete dayanır. Bu yüzden, protokol
kuralları ile saygı ve nezaket kuralları iç içedir. Kamusal ve
toplumsal yaşamda, devlet ve hükümet adamlarıyla, üstler
ve büyüklerle, hanımlar ve konuklarla, sanatçılar ve politikacılarla, yaşlılar ve din adamlarıyla, gaziler ve engellilerle
özellikle yabancılarla ve tüm insanlarla olan ilişkiler daima
saygı ve nezaket kurallarına göre gerçekleşmektedir. Bu nedenledir ki; protokol, geniş anlamda resmî saygı ve nezaket
kuralları olarak tanımlanır. Çünkü, toplumsal yaşamda olduğu gibi kamusal yaşamda da örgütlerde tüm çalışma ilişkileri,
ast-üst ilişkileri ve günlük sosyal ilişkiler daima saygı ve nezaket kurallarına uygun olarak yürütülmektedir. Bu yüzden,
kamusal ve toplumsal yaşamda protokol ve sosyal davranış
kurallarının temeli saygı ve nezakettir. Saygı ve nezaketin temeli de üstlere, astlara büyüklere, küçüklere, yaşlılara, gençlere kadınlara, erkeklere konuklara, ev sahiplerine; malûl
ve gazilere ve engellilere, toplumdaki her insana; saygısızlık
göstermeyi geçerli kılacak hiçbir bahanenin olmayacağı anlayışıyla; insana yakışır bir şekilde muamelede bulunmaktır.
Protokol kurallarının temel amacı, devlete, ulusa, kuruma ve
kişiye saygı ve nezaket göstermek suretiyle, onun onurunu
ve itibarını sürekli kılmaktır. Çünkü, bir devlete, ulusa, kuruma ya da kişinin zaten hakkı olan önem ve değeri ondan
almak anlamına gelecek şekilde davranmak; saygı ve nezaketi
göstermemek, o devletin, ulusun, kurumun ve kişinin kendi
itibarına; insana zarar verecektir.
Sıra Sizde 6
Protokolde öndegelme, protokol sıralama düzeninde hiyerarşik olarak önde (üstte) yer alma hakkıdır. Bu yüzden,
öndegelme hakkı hiyerarşik yapıdan ya da statüden doğar.
Örneğin, üst unvan taşıyan kişi daima önde gelir. Söz konusu sıralamalar, temsiliyette olduğu gibi; tarihin ilk dönemlerinde ya da oluşturuldukları zamandaki gibi, bir insanın
diğerinden daha değersiz olduğunu belirtmemektedir. Sıralama ve temsildeki yapılanmalar; geçmişten bugüne, ne
yaşadıysak; onu sahiplenmek ve geçmişimize sahip çıkarak;
aynı törensel esaslara göre hareket eden, farklı yaklaşıma sahip insanların yaklaşımını sembolleştirmektir. Değişmeyen,
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tek şey değişimdir. Törensel esaslarda ve hemen her şeyde,
insan yaşamının kalitesini arttıracak, değişiklikler de yapılabilir. Değişim kişilerin bakmasında, duymasında; yaşantı ve
insanı algılama anlayışındadır. Her ülkede, devlet organlarının ve kuramlarının öndegelme sırası, o devletin tarihsel
ve geleneksel yapısından ve Anayasasından kaynaklanır. Bu
yüzden, her ülkede protokol sıradüzeni değişiktir. Nitekim
Türkiye’de de protokolde öndegelme sıralaması yapılırken,
tarihsel gelenekler ve sosyo-kültürel değerler ile Anayasada
yer alan ilkeler ve sıralama düzeni göz önünde tutulmaktadır.
Kurumlarda da, yöneticilerin ve birimlerin öndegelme sıralamasında, kuramların yasalarındaki sıralama ile kurumsal
kültür ve gelenekler göz önünde bulundurulmaktadır.
Protokolde, öndegelme sıralaması protokolün en önemli
konusudur.
Sıra Sizde 7
Protokolde önde ve önce gelmenin uygulaması, sağdan sola
sıralanma veya orta merkezli oturmadır. Sıralanmada, 1
numara sağ başta olduğu zaman astları solunda yer alırlar.
Oturma düzeninde 1 numara orta merkezde olduğu zaman,
astları bir sağında, bir solunda olmak üzere sıralanırlar.
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Smith, A. (2004). Ulusların Zenginliği. (Çeviren: Ayşe Yunus, Mehmet Bakırcı,). İstanbul: Alan Yayıncılık.
Tavernier, J.-B. (2007). 17. Yüzyılda Topkapı Sarayı. (Çevirenler: T. Tunçdoğan. ve N. Sakaoğlu), İstanbul: Kitap.
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İŞ ORTAMINDA PROTOKOL VE DAVRANIŞ KURALLARI

Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Davranış biçimlerini tanımlayabilecek,
Sosyal yaşamda davranış biçimlerini örneklendirebilecek,
İş yaşamında davranış biçimlerini açıklayabilecek,
İş yaşamında protokolü ifade edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
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Bir kurumu temsil edebilecek en önemli faktörlerden bir tanesi, o kurum çalışanları ve kurum çalışanlarının davranış biçimleridir. Günümüzde sadece kurumsal anlamda olduğu
kadar bireysel anlamda da imaj kavramı giderek önem kazanmaktadır. Bir kurum çalışanının imajı artık sadece bireysel olarak değerlendirilmemektedir. Kurumsal imaj, kuruma
yönelik olarak belli başlı değerlerden etkilenmektedir. Belki de bu değerlerden en önemlisi
de kurumda çalışan personelin sergilediği imaj olmaktadır.
Kurumsal değerin artışını sağlamak amacı ile kurumların dış çevreler üzerinde olumlu
ve güçlü bir etki bırakabilmeleri için kurum çalışanlarının profesyonel davranışlar sergilemelerinin sağlanması gerekmektedir. İş yaşamında gösterilen profesyonel davranışlar
kişilerin hem kendi çalışma çevresini hem de dış çevreyi olumlu yönde etkileyecektir.
İnsanlar gelişimlerini olumlu yönde sürdürmek isterler. Yaşamımızı sürdürebilmek için
yemek, su, giyinmek gibi ihtiyaçların yanısıra kendini gerçekleştirme, kendine yetebilme,
değerlilik duygusu, saygı, sevgi gibi ihtiyaçlarımız da bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlarımızı
gerçekleştirebilmek için protokol ve görgü kuralları bize yardımcı olmaya hazırdır. Çağdaş
yaşam anlayışında gerek sosyal yaşantımızda gerekse iş yaşantımızda bizi başarıya götürecek, bizde farklılık yaratabilecek davranış biçimlerini gerçekleştirebilmek için görgü
kurallarını özümseyerek hayata geçirebilmek büyük önem taşımaktadır.
Bu ünitede sizlere sosyal yaşamda ve iş yaşamında önemli olan davranış biçimleri
ve protokol kuralları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Ünitede sözü edilen konular
üzerinde pek çok kaynaktan okumak olanaklıdır. Ancak burada önemli olan bahsedilen
konuları mümkün olduğunca kendi sosyal hayatımızda ve iş hayatımızda uygulanabilir
biçime getirebilmek amaçlanmıştır.

DAVRANIŞ KAVRAMI VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

Protokol kuralları iş yaşamında ve sosyal yaşamda çalışanların ve yöneticilerin uymak
zorunda oldukları davranışsal ve biçimsel kurallar topluluğu olarak tanımlanabilir. Protokol kurallarına günlük hayatınızda uymak istemeyebilirsiniz fakat protokol kurallarına
uyduğunuzda aslında bu zorunluluğun insanlar arasındaki iletişimi daha etkili kıldığını
ve hayatı kolaylaştıran bir davranışlar bütünü olduğunu görebilirsiniz.
Protokol kurallarını bilmek ve uygulamak insanlara aslında bireysel, kurumsal ve
toplumsal farklılıklar yaratma olanağı sunmaktadır. Protokol kurallarında “onur ve
saygınlık” büyük önem taşıyan iki kavramdır. Protokol kuralları bu iki kavramın birer
koruyucusu olarak düşünülebilir. Protokol kurallarının gerek kurumsal yapıda gerek-
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se sosyal yaşamda uygulanması onurun ve saygınlığın sağlanarak korunması açısından
çok önemlidir. Protokol kurallarının uygulanması bir kurallar bütünü olarak görünse de, uygulama aşamasında aslında bir davranışlar bütünü olarak ortaya çıkmaktadır.
Çünkü protokol kurallarını gerçekleştirebilmek için belirli davranışları yapmak ya da
yapmamak gibi bir durum söz konusudur. Örneğin, iş görüşmesine giden bir kişiyi düşünelim. Sizce iş görüşmesinde sakız çiğneme davranışını gösteren bir kişinin görüşmesinin başarılı geçmesi beklenebilir mi?
İletişim hayatında söylediğimiz sözler, yazdığımız cümleler kadar yaptığımız davranışlarında kendimizi karşıdakilere ifade etme ya da tanıtma anlamında önemi büyüktür.
Bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak yaptığımız davranışlar bizim karşı tarafa iletmek
istediğimiz mesajları içerir. Mesajları karşı tarafa doğru bir biçimde iletebilmek için davranış kavramı ve kuralları konularını irdelemek gereklidir.
En genel anlamda davranış, insanların bütün eylemlerini (etki ve tepkilerini) karşılayan bir kavramdır. Türk Dil Kurumunun internet sayfasında yer alan sözlüğünde “davranış” kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır;
1. (isim) Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket
2. (felsefe) Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı
3. (ruh bilimi) Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.502831e86c64d5.08718872).
Psikolojinin temel konusunu oluşturan insan davranışlarından en önemli özelliklerinden birisi, bunların çok nedenli ve karmaşık oluşudur. Davranış açısından her olayın
ondan önce gelen bir takım koşulların sonucu olduğu bir gerçektir.
Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği
faaliyetler olarak tanımlanabilir (Erdoğan, 1994, 2).
Davranış, biyolojik bağlamda “bir organizmanın bir ortamdaki hareket tarzı” olarak
tanımlanırken, genel anlamda organizmanın “belirli uyarıcılara karşı gösterdiği tepki”
olarak da adlandırılabilmektedir (http://www.belgeler.com/blg/57/davranisbilimleri).
İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamını toplum içerisinde sürdürmek durumundadır.
Her alanda kurallar olduğu gibi toplum içinde yaşamanın da belirli kuralları bulunmaktadır. Dolayısiyla insan toplumsal yaşamda davranışlarını da belirli kurallar çerçevesinde
gerçekleştirmek durumunda kalır. İlkel toplumlarda aile odaklı basit bir örgütlenme biçimi söz konusudur. Bu basit örgütlenme yapısı elbette ki, bireysel ve toplumsal davranış
kurallarını etkilemektedir. Sosyal antropologlar ilkel toplumlarda çağdaş toplumlardan
çok daha keskin sınırlar içeren bir düşünce yapısının hâkimiyetinden söz etmektedirler.
Örneğin, ilkel toplumlarda suç ve günah aynı şeydir. Dolayısıyla, gözle görülmeyen güçlerin intikamı temeline dayandırılan belirli davranış biçimlerinin ihlalinden çekinen kişinin
korkusu, ruhani güçler tarafından yok edilme durumuyla karşı karşıya bırakılan grubunun kendi üzerine çullanacağı bilgisiyle desteklenmektedir. Tanınmış antropolog R. R.
Marett’in de ifade ettiği gibi ilkel bir toplumda bir suçu ya da günahı ortadan kaldırmanın
genel olarak kabul görmüş yöntemi günahkârı ortadan kaldırmaktır (http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2011-4/2011-4-7.pdf).
Çağdaş toplumlarda ise davranışlar, toplumsal davranışı düzenleyen kurallar bütününden oluşmaktadır. Bu kurallar din, ahlak, gelenek ile görenekler ve hukuk kuralları
biçimindedir. Din, ahlak ve gelenek-görenek kuralları manevi yaptırım gücüne sahipken,
hukuk kuralları maddi yaptırım gücüne sahiptir. Hukuk kurallarında toplumun otokontrolünden çok devletin otokontrolü söz konusudur.
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Davranış Türleri

Davranış kavramını daha iyi anlayabilmek için davranış türlerini bilmek gerekmektedir. Davranış türlerini çeşitli kitaplarda farklı biçimlerde sınıflandırılmış olarak görmek
mümkündür. Burada psikoloji bilimi açısından kullanılmakta olan sınıflama ele alınmıştır. Aşağıdaki şekil bize davranış türlerini göstermektedir.
Şekil 3.1
Davranış Türleri

Tüm canlıların dış dünyada yaşamlarını devam ettirebilmesi için ortama uygun davranış türleri göstermeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere insanlar dünyadaki diğer canlılardan farklı özellikler taşımaktadır. Örneğin, bir aslan yavrusu doğduktan kısa bir süre
sonra kendi başına yaşamını sürdürebilecek duruma gelmektedir. Fakat bir insan yavrusu
için doğduktan birkaç yıl sonra bile tüm yaşam fonksiyonlarını kendi başına yerine getirebilmesi olanaklı değildir. İnsan gelişimi ile birlikte öğrenme sürecinin içine girmektedir. Böylece sadece içgüdüleri ile değil öğrendikleriyle de davranış biçimleri geliştirmeyi
başarmaktadırlar. Davranış türleri doğuştan gelen öğrenilmemiş yapıda olabileceği gibi
sonradan kazanılan öğrenilmiş yapı biçiminde de ortaya çıkabilmektedir.
Davranış türlerini oluşturan temel farklılıkları tartışınız.

Öğrenilmemiş Davranışlar
Öğrenilmemiş davranışlar herhangi bir canlı türünün üyelerinde bulunan önceden öğrenilmemiş davranış kalıplarıdır. Öğrenilmemiş davranışlar doğuştan gelen davranışlar
olabileceği gibi sonradan öğrenilen ya da herhangi bir olay ya da durum sonrasında ortaya
çıkan geçici davranışlar da olabilmektedir.
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Öğrenilmemiş davranışlar dendiğinde aklımıza iki kavram gelmektedir. Bunlar; içgüdü ve refleks’tir. İçgüdü, bir canlı türünün üyelerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak
doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış olarak tanımlanır. İnsanda içgüdü
değil içgüdüsel davranış kavramı kullanılır. İçgüdüsel davranışlar doğuştan vardır. Öğrenme
gerektirmezler. Örneğin, tırtılın koza yapması, örümceğin ağ örmesi, ördeğin doğar doğmaz
yüzmeye başlaması birer içgüdü örneğidir. Bir bebeğin doğar donmaz emmeye başlaması da
içgüdüsel bir davranıştır. Bir davranışın içgüdü olabilmesi için: doğuştan gelmesi, bir türün
tüm üyelerinde olması, karmaşık bir davranış yapıda ve ertelenemez olmalıdır.
Refleks ise kısaca, dışarıdan gelen bir uyarıcıya karşın düşünülmeden içten gelen davranışlar olarak tanımlanır. Örneğin, limon kelimesini duyan bir kişinin ağzının sulanması, yüksek ışık karşısında gözbebeklerinin küçülmesi, karabiber koklayınca hapşırmak
birer refleks hareketidir. Bir hareketin refleks olabilmesi için, doğuştan gelmesi, genelde
ertelenmesi çok güç olsa bile ertelenebilmesi, aniden olup bitmesi gerekmektedir.
Büyüme ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan öğrenilmemiş davranışlar ise, insan doğasının gelişimi ile gerçekleşen davranışlardır. Bebeklerin yürümeye ya da konuşmaya
başlaması, dik durmak, ses çıkartmak büyüme ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan öğrenilmemiş davranışlara birer örnek teşkil ederler.
Geçici davranışlar ise, belirli bir etkenin etkisi sonucunda ortaya çıkan ve etkeninin etkisi gittiğinde kendiliğinden ortadan yok olan davranışlardır. Alkol alan bir insanın daha
cesaretli konuşması, aslında çok heyecanlı olan bir insanın narkozun etkisi ile sakin tavırlar göstermesi geçici davranışlara birer örnektir.

Öğrenilmiş Davranışlar
İnsanları, diğer canlılardan ayıran en önemli özeliklerden biri öğrenme kapasiteleridir.
Biyolojik bir varlık olarak dünyaya gelen insan, kısa sürede pek çok yeni davranış öğrenir. Önce çevresine bilinçli olarak gülücükler dağıtır, yürümeyi konuşmayı öğrenir. Sonra
giyinmeyi, arkadaşlarıyla oynamayı, okumayı, yazmayı, futbol oynamayı öğrenir. Görüldüğü gibi bireyin yaptığı davranışların büyük bir çoğunluğu öğrenme ürünüdür (Erden,
Akman, 2001: 128).
Öğrenilmiş davranışlar sonradan kazanılan davranışlardır. Yetişkin davranışlarının
hemen hemen tümü öğrenme yoluyla kazanılmıştır. Öğrenme bir uyum sürecidir. İnsan
davranışlarının ana teması olan uyum çabasının belli bir genel yönü vardır. Bu yön dinamik bir varlık olan insanın, çevresiyle etkileşimlerinin sonucu olan bir takım değişiklikler
geçirerek kendini biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak gerçekleştirmesi doğrultusundadır
(Selçuk, 2001: 142) Öğrenilmiş davranışlar insanların doğuştan değil sonradan öğrendikleri davranışlardır ve istendik ve istenmedik biçiminde olmak üzere iki türdür. İstendik
öğrenilmiş davranışlar planlı eğitimin sonucunda gerçekleşen davranışlardır. Örneğin,
okuma yazma öğrenmek, düzgün diksiyonlu bir biçimde konuşmak bu tür bir davranıştır.
İstenmedik davranışlar ise küfürlü konuşmak, yalan söylemek gibi davranışlardır.
İnsan gelişimi ile birlikte öğrenme sürecinin içine girmektedir. Dolayısıyla sadece içgüdüleri
ile değil öğrendikleriyle de davranış biçimleri geliştirmeyi başarır.

SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

Davranış kuralları çoğu zaman yazılı olmayan bir çerçeve de yaşamın içinde yer almaktadırlar. Uyulması gereken kurallar hukuk kuralları gibi yazılı bir yapı içinde belirlenmiş
olmamasına rağmen toplumsal yaşam normları çerçevesinde kültürel, sosyal, çevresel
faktörler yardımı ile benimsenir ve uygulanır. Toplumsal yaşam ve sosyal yaşam bizlerin
başkaları ile iletişim kurduğu ortamlardır.
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Sosyal yaşamda davranış biçimleri elbette kişinin yaşantısı boyunca öğrenmiş olduğu
davranış kalıpları ve bireysel özellikler ile etkileşimli olarak bağlantılıdır. Sosyal yaşam,
çoğu zaman yazılı olmayan fakat derlenmesi mümkün olan kuralların ayrıntılarında belirlenir. Kişi sosyal yaşamda uyulması gereken hukuk kuralları gibi yazılı bir biçimde temin
edemeyebilir ya da sosyal yaşamda davranış biçimlerinin hukuk kuralları gibi yaptırım
gücü bulunmayabilir. Sosyal yaşamda davranış biçimleri aslında etik kuralları ile oldukça
ilişkilidir. Etik kurallar çerçevesi bize sosyal yaşamda yapılması gereken davranış biçimleri
de sunmaktadır.
Etik, ahlak ilkeleri çerçevesinde doğru davranış kurallarını inceleyen, insanların günlük yaşamlarında yapmaları veya yapmamaları gereken kötü-yanlış-çirkin davranışlardan
koruyan bilgilerden oluşmaktadır. Örneğin, kamusal bir yönetimde etik davranış kuralları; tarafsızlık, dürüstlük, liyakat, nesnellik, saydamlık, hesap verebilirlik, adalet, eşitlik,
kamu yararını gözetme, profesyonellik, tutumluluk ve etkinlik gibi ilke ve değerler bütününden meydana gelmektedir.
Kamuda etik davranış ilkeleri, kamu yetkisi ve kamu kaynağının kullanımında, kamu
görevlilerine rehberlik etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Kamu hizmetleri kamu yararına yönelik olarak yürütülür. Bu kurallara uyulmadığında ise kişi ve topluluklar büyük zararlar görebilmektedir. Örneğin, rüşvet ve yolsuzluklar yüzünden tarihte pek çok devlet büyük krizler atlatmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle ülkeler ve topluluklar bu alanda sorunların
giderilmesine yönelik olarak çeşitli önlemler almaya başlamışlardır. Örneğin, Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca 1996 yılında hazırlanan yolsuzluğa karşı eylem planı kapsamında kamu
görevlilerinin etik davranış kuralları konusunda üye ülkelere tavsiye kararı yayınlanmıştır.
Avrupa Konseyi de 2000 yılında yolsuzlukla mücadelenin sürdürülebilirliği hususunda halkın etik davranışlar konusunda duyarlılığının geliştirilmesinin önemli bir araç olduğunu
belirterek, kamu görevlileri için model etik davranış kodları belirlemiştir. Ülkemizde de bu
alanda 2004 yılında Kamu Görevlilieri Etik Kurulu oluşturulmuş, kurul tarafından çeşitli
davranış ilkelerini benimseyen yönetmelik 2005 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.
Kamusal alanda çalışanların davranış biçimleri hukuk kuralları (Devlet Memurları Yasası, kurumsal personel ve disiplin yönetmelikleri vb.) ile düzenlenmiştir. Kamusal alanda
ve iş ortamında çalışanların sosyal davranış biçimleri ise, toplumca ve kurumca benimsenen ve yerleşen, toplum ve kurum kültürüne dayalı sosyal normlardan oluşmaktadır.
Her toplumda saygı, görgü ve nezaket (sosyal davranış) kuralları hukuk, din ve ahlak
kuralları, örf ve âdet denilen gelenek ve görenekler ile iç içedir. Batı’da uygulanan sosyal
davranış kurallarının temelinde bireycilik, bireyin kişiliğine ve haklarına saygı; Türkiye’de
ise, topluma ve toplumsal kurallara (örf ve âdetlere) saygı ve bağlılık ön planda gelmektedir. Türk toplumunda uygulanan sosyal davranış kuralları tarihsel ve sosyo-kültürel
açıdan, Orta Asya’dan gelen eski Türk-Şaman; Müslüman olduktan sonra Arap-Emevi;
Tanzimat’tan itibaren de batı ve özellikle Fransız gelenek ve göreneklerinin etkisiyle biçimlenmiştir. Her Türk insanı kendi şahsında bu üç unsuru “ortak özellik” olarak az ya da
çok taşımaktadır. Bu yüzden, kişi dindar, tutucu, milliyetçi, liberal, laik, ilerici veya ateist
de olsa, sosyo-kültürel bakımdan (davranışsal olarak) bu özellikleri taşımaktadır.
Bütün davranışlar kitabınızın diğer.ünitelerinde ayrıntılı olarak göreceğiniz gibi özel,
sosyal ve resmî (kamusal) alanda ve iş ortamında farklıdır. Özel ve sosyal alanda uygulanan bir davranış, resmî alanda uygulandığında saygısızlık; resmî alanda uygulanan bir
davranış da özel ya da sosyal alanda uygulandığında yağcılık olarak nitelendirilebilir. Zira
özel ve sosyal alanda hitap, selam, tanıştırma, tokalaşma, el öpme, oturma, konuşma, yeme-içme vb. samimi ve serbesttir; resmî alanda ise saygılı ve biçimsel olmak durumundadır. Örneğin, özel, sosyal ortamda bir müdüre “abi”, Mehmet Abi”, “Mehmet” demek
samimiyeti gösterir ve normaldir; “Mehmet Bey” demek yarıresmîdir, “Müdür Bey” ya da
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“Sayın Müdürüm” demek resmîdir. Buna karşın, özel ve sosyal alanda “Sayın müdürüm”
demek başkaları tarafından yağcılık olarak nitelendirilebilinmektedir. (http://www.nihatayturk.com/davranis.html adresinden 7.8.2012 tarihinde alınmıştır).
Örneğin, TBMM’nde çalışan personele verilen bir hizmet içi eğitimde pesonelin uyması gereken temel davranış kuralları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
“TBMM, geleneksel yeni dönem hazırlıklarına başladı. Sekreter, danışman, polis ve
çayçılara verilen hizmetiçi eğitimin ana konusunu, milletvekilleri ve vatandaşlarla doğru diyalog oluşturdu. Meclis personeli, yeni dönemde daha nazik ve daha steril olacak.
Hizmetiçi çalışmaları çerçevesinde son hafta, çay ocaklarında çalışan personele nezaket
ve hijyen kuralları bir kez daha anımsatıldı. Verilen eğitime göre, Meclis personeli milletvekillerine “sayın” diye hitap edecek. Ziyaretçilere, “abi, abla, teyze” yerine “hanımefendi,
beyefendi” denilecek. Meclis’te görevli polis ve sekreterlere verilen derslerde de insan ilişkileri, sabır, inandırıcılık, nezaket konularında temel kurallar şöyle anımsatıldı: Vatandaşın yüzüne bakın, Önyargılarınızdan kurtulun. Bu özellikle siyaset yapan ve siyasetçilerle
çalışanlar için çok önemlidir. İnsanlara kılık kıyafetine, fakir zengin oluşuna, makam ve
mevkisine göre davranmayın. Vatandaşla temas ederken, yüzüne bakın. Reddederken bile
yüzüne bakın. Sihirli sözcükleri kullanın. Gülümseyerek ‘hoşgeldiniz’ demek çok önemlidir. Pozitif yaklaşın. Meclis’e gelen vatandaşın sorunlarını dinleyin. Sorunlarının çözüm
yeri burası olmasa bile dinlemeniz onları rahatlatır. Bu kişileri doğru yönlendirin.”
Daha önce de “kadın” yerine “bayan” kelimesi kullanılan TSK Personel Yasası’ndaki değişiklik önerisi, “bayan” sözüyle mücadele eden TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu’nun takibine girmişti. Komisyon Başkanı Ak Parti Kocaeli Milletvekili Azize
Sibel Gönül, “toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kadın- erkek tanımının yerleşmesine
çalıştıklarını, bunun için bütün mevzuatı mercek altına aldıklarını” belirterek, “bayan” denilen yasa önerisini de hemen incelemeye aldıklarını söylemişti. (22.7.2012 tarihli Milliyet gazetesi haberi http://gundem.milliyet.com.tr/meclis-te-abi-abla-teyze-yok/gundem/
gundemdetay/22.07.2012/1570304/default.htm, 9.8.2012 tarihinde alınmıştır.)”. Bizde kitabımızda bu konuya dikkat etmeye çalıştık.
Kamusal alanda çalışanların davranış biçimleri hangi yolla düzenlenmektedir?

2

SOSYAL YAŞAMDA DAVRANIŞ PROTOKOLÜ

Gerek kamusal alanda gerek sosyal yaşamda uygulanan protokol kuralları aslında iç içe
geçmiş bir yapıdadırlar. Sosyal yaşantımızda sergilediğimiz davranışları iş yaşantımızda da
sergileriz. Örneğin, iş yerinde çok kibar ve nazik davranan bir iş arkadaşınız ile haftasonları
bir iki defa başka yerde karşılaşıyorsunuz ve ailesine karşı çok kaba bir şekilde davrandığını
görüyorsunuz. Bu durumda o kişi hakkında düşünceleriniz mutlaka etkilenecektir.
Kamusal yaşamda hiyerarşik alt-üst ilişkileri resmi, günlük çalışma ilkeleri ise genellikle sosyal niteliktedir. Bu nedenle kamusal alanda, yönetim ve çalışma yaşamında davranışsal olarak resmi ilişkilerde protokol kuralları uygulanır. Sosyal ilişkilerde ise, saygı ve
nezaket kuralları uygulanmaktadır (Aytürk, 2005: 393).
İnsanların özel yaşamlarında ve örgüt çalışanlarının yaptıkları görevin özelliklerinden
dolayı nezaket ve görgü kurallarına önem vermeleri, bireysel yaşamın daha uyumlu ve
düzenli olmasının yanında, örgütle halk arasında sağlıklı bir diyalogun kurulmasına yardımcı olmaktadır. İnsanlarla samimi, dostça ve içten ilişkiler kurmanın koşulu, nazik ve
içten davranışlar göstererek hareket etmekten geçmektedir. Kaba, kırıcı ve kaprisleri olan
bir insanın nazik davranışlar gösterip insanlarla sağlıklı ilişkiler kurması olanaksızdır. Her
örgüt çalışanının görgülü, zarif, nazik, ince, hoşgörülü, sade ve dikkatli olmayı, görevini
etkin bir biçimde yerine getirmenin koşulu olarak görmesi gerekir.
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Sosyal yaşam yukarıda da bahsedildiği gibi çoğu zaman yazılı olmayan fakat derlenmesi
mümkün olan kuralların ayrıntılarında belirlenir.Kitabınızın “Görgü ve Protokol Kavramı”adlı
ilk ünitesinde ayrıntılı olarak gördüğünüz gibi, bu noktada sosyal yaşamı düzenleyen, kişinin
kendini karşıdaki insan ya da topluluklara daha etkili ve daha saygın bir biçimde yansıtabilmesini sağlayan sihirli denebilecek kavramlardan söz etmek gerekmektedir. Bu kavramlar;
• Terbiye
• Nezaket
• Görgü
• Zarafet’dir.
Bu kavramlar aslında hepimizin bildiğini kavramlardır ve toplumsal hayatta farklılık
yaratan önemli kriterlerdir. Toplumda sevilen, sayılan, aranan ve sözü geçen bir insan olmamız bu kavramları bilerek hayatımıza uyarlamamıza ve onları uygulamamıza bağlıdır.
Etkili iletişim ve anlamlı ilişkiler kurarak sevilmek ve sayılmak istiyorsak, bu kavramları
hayatımızın her alanında uygulamamız gerekir. Böylece birlikte yaşamanın, birlikte üreterek, birlikte oluşturmanın belki de en önemli basamağını geçmiş oluruz.

Terbiye

Terbiye; eğitim, görgü, belli bir eğitimle yetiştirmek, iyi ahlak, nezaket ve görgü kurallarına bağlılık anlamına gelmektedir. Terbiye, sosyal yaşamda yazlı olmayan ama ugulanan
kuralların aile ve toplum içinde eğitilmek ve uyum gösterme alışkanlıklarıdır. Bu kavram
Türk toplumu için önemli bir yerdedir. “aile terbiyesi almış” kişiler her zaman tercih edilen kişiler olmaktadırlar. Terbiyeli kişi, kendisine saygı duyduğu için başkalarına da saygı
duyan kişidir. Bu öz saygı, onu kişilik zaaflarına düşmekten daima alıkoyar.

Nezaket

Nezaket kavramı, insanların birbirlerine zariflik, incelik ve ölçülülük çerçevesinde davranmaları veya birbirlerini inciltmemek için gerekli özeni göstermeleri anlamına gelmektedir. Diğer bir tanımı ile nezaket, toplumda bireylerin birbirleriyle olan gündelik ilişkilerinde uymaları gereken ölçülü davranış kurallarıdır.
Bir arkadaş buluşmasına saatinde gitmek bir nezaket örneği iken, işyerinde iki kişi
arasında geçen bir iş tartışmasının ortasında sözü keserek fikir söylemek bir nezaketsizlik
örneğidir. Nezaket kavramında önemli olan şey yapacağınız davranışın doğal olması gerekliliğidir. Aksi halde nazik görünmek isterken komik duruma düşülebilir. Göstermelik
olarak yapılan bir kibarlık aslında çoğu kişi tarafından hemen anlaşılmaktadır
Nezaketsizliğin olası iki nedeni olduğunu söylemek olanaklıdır. Bunlar; tecrübesizlik ve
kibir’dir. Kimi, ne zaman, neye ve nasıl söyleneceğini bilemeyen insanlar nezaket kurallarına
uymamış olurlar. Tecrübesizliğin giderilmesinin çaresi bu konuda alınacak eğitimlerdir. Kibirli insan her diyalogda kendisini “buyurma” karşısındakini ise “arz etme” makamında gören
insandır. Başkalarını hor görürler. Böyle bir insanın hoşgörülü ve nazik olması beklenemez.
Nezaket bize empati yapmak yani kendimizi başkalarının yerine koymak imkanı yaratır. Nezaket bir toplumda en iyi olarak algılanan davranışların bütününden oluşur. Nezaket bir düşünce biçimi değil bir davranış biçimidir. Yönetici asistanlığı mesleğinde bu
özellik çok önemlidir. Yönetici asistanlarının doğru iletişim ve nezaket kurallarına uyarak
davranışlarına özen göstermeleri önemli pozitif bir katkı ve fark yaratacaktır.

Görgü

Görgü ise bir toplumda uyulması gereken saygı ve incelik kurallarının bütünüdür. Görgü
insana yaşamını iyi yönlendirme olanağı sağlar. Nezaket ve görgüyü birbirinden ayırmak
mümkün değildir. Görgülü bir insanın nezaketsiz davranması beklenemez.
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Görgü kuralları, insanların toplumsal ilişkilerinde kendi sınırlarını çizen, davranışlarını kabul edilebilir sınırlar içinde tutan davranış kurallarıdır. Görgü kurallarını bilmek
protokol gereklerini yerine getirmeyi sağlar. Görgü kurallarını bilen ve uygulayan kişiler,
protokol kurallarını da uygulamış olurlar. Görgü kurallarını bilmeyen ya da uygulamak
istemeyen kişiler ise bu kuralları zor, gülünç, gereksiz ya da bir yük olarak görebilirler.
Protokolü zedelemek için uğraş verirler ama muhtemelen kazdıkları kuyuya kendilerini
düşerler.
Görgülü bir yönetici asistanı alay, kinaye, dedikodu, iğneleme vb. içeren türde konuşmalar yapmamalıdır. Örneğin, büroya birisi girip çıktığında arkasından konuşmamalıdır.
Burada sizlerle Ünlü filazof Sokrates’in bir hikayesini paylaşalım.
“Eski Yunanda, Sokrates, bilgiyi saklaması sebebiyle saygıdeğer bir ün yapmıştı. Bir
gün bir tanıdık, büyük filozofa rastladı ve dedi ki:
• Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?
• Bir dakika bekle diye cevap verdi Sokrates.
• Bana bir şey söylemeden evvel senin küçük bir testten geçmeni istiyorum.
Bu sözler karşısında adamın şaşkınlığını göre Sokrates devam etti:
• Hiç şaşırma dostum, düşüncelerimizi filtreden geçirmenin yararlarını şimdi göreceksin. Sana uygulayacağım testin adı “Üçlü Filtre Testi”.
• Birinci Filtre “Gerçek Filtresi”. Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla
gerçek olduğundan emin misin?
• “Hayır” dedi adam. Aslında bunu bana başkası anlattı ve…
• “Tamam” dedi Sokrates. Öyleyse sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim. “İyilik Filtresi”ni. Arkadaşım hakkında
bana söyleyeceklerin iyi bir şeyler mi?
• “Hayır, aksine…” dedi adam.
• “Öyleyse” diye devam etti Sokrates. Onun hakkında bana kötü bir şey söylemek
istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin. Fakat yine de testi geçebilirsin, çünkü geriye son bir filtre daha kaldı: “Yararlılık Filtresi”… Arkadaşım
hakkında söyleyeceğin şeyler benim işime yarar mı?
• “Hayır, sanmıyorum” dedi adam.
• “O halde” diye tamamladı Sokrates. Eğer bana söyleyeceklerin doğru değil, iyi değil ve işe yarar değilse bunları bana neden anlatasın ki? “(Alıcı, 2012: 41)”.
Görgü kuralları, hiyerarşik bir toplumsal düzenin sadece üst düzey bireylerine ait bir
yaşama adabını temsil ederken, evrensel dönüşümün etkisiyle toplumun bütününü kapsayan bir davranış disiplinine dönüşmüştür. Çağdaşlaşma sürecinin bir sonucu olarak artık
görgülü insan, çağdaş insanla özdeşleştirilmektedir.

3

Görgü kuralları ne demektir? Tartışınız.

Zarafet

Zarefet güzellik duygusuyla ilgili bir kavramdır. Sözlük anlamıyla zarafet incelik, güzellik
anlamına gelmektedir. Zarif bir insan toplumsal yaşamda saygı gören bir insandır. Zarif
bir insan hareketleriyle, giyimiyle ve en önemlisi konuşmalarıyla kendini hissettirir.
Unutulmamalıdır ki, görgü kuralları her zaman üzerimizde taşıdığımız şık bir elbisedir. Görgü kurallarını uyguladığınız sürece çevrenizdekilerinde size bu şekilde davrandığını gözlemleyebilirsiniz. Bireylerin mutlu ve başarılı bir yaşam geçirebilmesi için “değerlilik” ve “yeterlilik” duygularını hissetmeye ihtiyaçları vardır. Kişinin yeterlilik duygusu
gelişmemişse yaşamda önüne çıkan sorunlar karşısında yetersiz kalır. Kişinin değerlilik
duygusu gelişmemişse, kişi kendi değerini bilemediği için özgün bir birey olduğunun far-
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kına varamaz. Görgü kurallarını yaşamımızın hem kamusal hem de sosyal alanlarında
uygulamaya başladığımızda bu iki değerli duygunun varlığı da kendini gösterecektir. Yolda yürürken önünüze çıkan bir yabancının size nazikçe yol sorması ile kabaca yol sorması
karşısında davranışlarınız mutlaka farklılık gösterecektir.

İŞ YAŞAMINDA SOSYAL NEZAKET KURALLARI

Yönetim ve çalışma ortamında günlük yaşam, aynı zamanda sosyal ilişkiler bütünüdür.
Örgütsel yaşamda bu ilişkiler, her düzeyde saygı ve nezaket kuralları denilen ve toplumca
benimsenen ortak değerlere uygun yürütülür. Saygı ve nezaket kurallarında temel ilke,
makam sahibi yöneticileri, konukları, kadınları, yaşlıları, unvan, rütbe, statü ve kariyer
sahibi kişileri, gazileri ve özürlüleri saymak, korumak ve kollamaktır.
İş yaşamında ve toplumsal yaşamda uyulması ve uygulanması gereken sosyal nezaket
kuralları kitabınızın diğer ünitelerinde ayrıntılı olarak göreceğiniz gibi şöyle sıralanabilir.
Erkeklere “beyefendi”; kadınlara “hanımefendi” şeklinde ifade edilmesi gerekir. Günümüzde bu ifadelerin yerini “bey” ve “bayan” ifadeleri almaya başlamıştır. Samimi olmadan
ve izin alınmadan kimsaye adı ile hitap etmek doğru değildir. “Sen” hitabı; aile fertlerine,
yakınlara, aile dostlarına kullanılmalıdır. “Siz” hitabı; Tanımadıklarımıza, yabancılara, samimiyetimiz olmayan kişilere ve yaş ve mevki itibariyle yüksek kişilere kullanılmalıdır.
• Makam sahibi kişilere, üstlere, amirlere, yaşça büyüklere, konuklara, kadınlara, öğretmenlere, önemli ve ünlü kişilere, sanatçılara, bilim adamlarına, din adamlarına,
yabancılara, hastalara, özürlülere, malul ve gazilere saygılı olmak ve saygılı davranmak temel saygı kuralları aynı zamanda uygar bir insan olmanın gereğidir.
• Devlet adamlarının, bakanların, komutanların ve üst yöneticilerin makamlarında
veya yanlarında iken, bu kişiler tokalaşmak için el uzatmadan el uzatılmaz; “buyur” edilmeden ve yer gösterilmeden oturulmaz; sorulmadan ya da izin alınmadan
konuşulmaz ve bu kişilerin önlerinden geçilmez. Bu kişiler ayakta oldukları zaman
oturulmaz; ayağa kalktıkları zaman ayağa kalkılır.
• Kamusal ve sosyal yaşamda, erkeklerin kadınlara saygı göstermeleri temel kuraldır: Bir kadın içeri girince ayağa kalkılır ve kendisine yer verilir. Kadın kapıdan
geçerken kapı açılır ve tutulur. Ancak resmi alanlarda (makamda ve toplantıda)
makam sahibi gelince kadınlarda ayağa kalkarlar. Otobüs, tren, metro, tramvay,
uçak ve vapura kadınlar önce biner, erkekler bu taşıtlardan önce inerler. Taksiye
ise, erkek önce biner ve arkasola geçer; kadın sonra biner ve sonra iner. Taşıta biniş
ve inişte erkekler kadınlara yardımcı olurlar. Asansöre de kadınlar önce biner, erkekler asansörden önce çıkar ve kapıyı tutarlar.
• Üstler, kadınlar, yaşlılar ve konuklar kapıdan geçerken kapıyı tutmak, kapıdan geçerken mutlaka arkaya bakmak ve gelen varsa kapıyı tutmak bir nezakettir.
• Ziyaret ve görüşme öncesinde randevu alınmalı ve randevu saatine çok özen gösterilmelidir. Randevu saatine uymak nezaket göstergesininin yanısıra aynı zamanda
bir güvenilir olma işaretidir. Bazı kültürlerde randevu saatine zamanında gelmeyen
kişiler güvenilir bulunmazlar. Bir yere zamanında gidebilmek için önlem olarak,
zamana yüzde yirmi eklemekte yarar vardır. Randevu saatinden üç beş dakika öncesinde randevu yerine gelmiş olunmalıdır.
• Resmi veya özel bir taşıt ile yolda giderken yol vermek için uygulanan trafik protokolü hak ve önceliği; insan, hayvan, bisikletli ve araç sıralamasındadır.
• İş yaşamında ve günlük yaşamda geçerli olan sihirli kelime “lütfen” demektir. Bir
iş yapan kişiye teşekkür etmek, bir şey yapmadan ya da kullanmadan önce özür
dilemek, bir kişiyi tebrik etmek, bir hata yapıldığında ya da birini rahatsız edildiği
düşünüldüğünde özür dilemek önemli nezaket kurallarıdır.
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İş yaşamında bazen toplantı veya törenlerden sonra fotoğraf çektirilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda törenlerdeki oturma düzeninde olduğu gibi, onur konuğu
ya da üst yönetici orta merkezde olmalı, diğer kişilerin unvan, rütbe ve kıdemlere
göre yerleşmeleri gerekmektedir.
İş yaşamında dikkat edilmesi gereken diğer bir davranışta görev esnasında ya da
görev yerinde inanç ve ibadetin kişisel, yönetsel ve siyasal gösteriş çıkar, riya ve istismar aracı olarak kullanılmamasıdır. Çünkü ibadet kutsal, özel ve kişiseldir (Aytürk, 2005: 410-415).

http://www.nihatayturk.com/

İŞ YAŞAMINI DÜZENLEYEN KURALLAR

Toplumda geçerli olan davranış kalıpları ve kuralları işletmelerin yapısında da geçerlidir.
Örgüt çalışanları bu kurallara uyarak zaman içerisinde o kuruma yönelik değerler ve davranışlar geliştirebilirler. Böylece kurum kültürü ve kurum kimliğini oluştururlar. Kurum
kimliği, bir kurumun kendini ifade etme şeklidir.
Kurum kültürü ise aynı kurumda çalışanların tutum, inanç, varsayım vebeklentileri ile
bireylerin davranışlarını ve bireyler arası ilişkileri belirleyen faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gösteren normlar denetimidir (Erengül, 1997: 25).
Bir kurumun kültürü o kurumda çalışan insanların davranışlarının tüm yönlerini etkileyebilmektedir. Etkisi büyük ve karmaşık olan kurum kültürü kurumun neyi temsil
ettiğini, nasıl kaynaklarını ayırdığını, nasıl kurumsal yapıyı, kullandığı sistemleri, çalıştırdığı insanları, iş ve çalışanlar arasındaki uyumu ortaya çıkan sonuçları ve ödülleri problemler ve olanaklar olarak neyi tanımladığını ve onları nasıl ele aldığını idare etmektedir
(Okay, 2000: 249).
İş yaşamındaki kurallar yukarıda da belirtildiği üzere kurum kültürünün ayrılmaz bir
parçasıdır. İş yaşamında çalışanların uyumlu bir biçimde çalışmasını etkileyen faktörlerden
biri görgü ve protokol kurallarına uymaktır. Görgü ve protokol kurallarına uymak kişiye bireysel anlamda farklılık ve yarar sağlayacağı gibi kişinin çalıştığı kurumun imajına da yarar
sağlayacaktır. Bu kurallar her zaman yazılı olmak durumunda değildir. Kurallara uymayan
kişiler kurumdaki diğer çalışanlar tarafından tepkisel davranışlarla karşılanabilirler.
Ayla Okay, (2000). Kurum Kimliği, Ankara: MediaCat Yayınları.
Kurum kültürünün etkili bir şekilde oluşturulabilmesinde kişisel imajın rolü giderek
önem kazanmaktadır. Çağdaş iş hayatının her aşamasında kişisel gelişim çalışmaları kaçınılmaz olmaktadır. Kişisel imajın nasıl olması gerektiği konusunda yardımcı olmak amacıyla, Amerikalı kariyer danışmanı Robin Ryan’ın “Bir iş görüşmesine giderken nasıl bir
imaj göstermelisiniz?” konulu önerilerini sizlerle paylaşalım.
“Bir iş görüşmesine gittiğinizde nasıl giyinmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Peki
görüşmeciyi etkilemek için neler söylemeniz gerektiğini? İş görüşmesinde görgü kuralları
zaman zaman göz ardı edilir ancak başarılı bir iş arama sürecinin vazgeçilmez ögelerindendir.Bu nedenle aşağıdaki kurallara dikat etmek gereklidir.
Giyiminize özen gösterin: Eğer işverenin sizi olduğunuz gibi kabul etmesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Günümüzde her ne kadar birçok işyeri kıyafet konusunda çalışanları serbest bıraksa da işverenler için giyim hala büyük önem taşıyor. Görüşmeye
düzgün ve işyerine uyacak kıyafetlerle gelin. Spor kıyafetler, fazla mini etekler, terlikler
iş görüşmesinde tercih etmemeniz gereken bir tarzdır. Temizlik de uygun kıyafet seçimi
kadar önemlidir.
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•

•

•

•

•

•

El sıkma, göz kontağı ve beden dilinize çalışın: Rahat davranmanız da büyük önem
taşır. İş görüşmesi yaptığınız kişiyi hafif bir gülümseme ve kendine güvenli bir el
sıkmayla karşılayın. Zayıf ve sadece parmaklarınızı uzatarak el sıkma, karşınızdaki
insanda sizin hakkınızda kötü bir ilk izlenim bırakacaktır. Göz kontağı kurmak da
önemlidir, söylediklerinizin inanılır olmasını sağlar. Görüşme sırasında sabit bir
şekilde oturmamaya ve ifadesiz bir yüze sahip olmamaya özen gösterin. Gerçekten
ilgilendiğinizi göstermekte başarısız olur, sıkıcı biri olduğunuz ya da görüşmeden
sıkıldığınız izlenimini bırakırsınız. Kendiniz gibi olun, gülümseyin, göz kontağı
kurun, konuşurken tonlama ve vurgulara yer verin. Hareketler, jestler, duruşunuz,
yüz ifadeniz genel görüşme performansınız içinde önemli yer taşır.
Görüşmeye zamanında gelin: Kesinlikle uymanız gereken bir kural da görüşmeye
zamanında gelmektir. Birçok işveren görüşmeye geç kalırsanız, işe hiç gelmeyeceğinizi düşünür. Görüşmeden önce yol tarifini mutlaka alın, nasıl gideceğinizi
öğrenin, gerekenden biraz daha önce evden çıkın. En azından 5 dakika önceden
ofise ulaşın ki, düşüncelerinizi toparlamak ve konsantre olmak için vakit kalsın.
İnsanlara ismiyle hitap edin: Unutmayın ki insanlar adlarını duymaktan hoşlanırlar. Ofise gittiğinizde danışmadaki görevliye, kim olduğunuzu ve kiminle görüşmek istediğinizi söyleyin. Görevli yaka kartı takıyorsa ona ismiyle hitap edin.
Görüşmeci veya görüşmecilerle tanıştırıldığınızda isimlerini ezberleyin ve konuşmanız sırasında kullanmaya gayret edin.
Yemek sırasında sofra kurallarına uyun: Toplantılar veya iş görüşmeleri bazı şirketler tarafından öğle yemeği sırasında yapılabilir. Böylece daha rahat ve dostça
bir ortam yaratmak isterler. Ancak yine de bir iş görüşmesinde olduğunuzu unutmamalısınız. Söylediğiniz her şeyin kayıtlara geçtiğini ve herkesin sizi dinlediğini
bilerek konuşmalısınız. Kolay yenecek bir yemek ısmarlamaya dikkat edin. Masada
tek konuşan siz olmayın, sohbet etmeye çalışın, yersiz şakalardan kaçının. Unutmayın ki işveren yemek sırasında sizin iletişim yeteneklerinizi değerlendiriyor, işe
başladıktan sonra müşterilerle iletişim kurarken nasıl davranacağınızı ölçüyor.
Şirketle ilgili sorular sormaya, pozisyonun içeriğini anlamaya çalışın. Görüşmeyi
yapan kişiye neden orada çalışmaktan mutlu olduğunu, o şirketin neden çalışmak
için iyi bir yer olduğunu sorabilirsiniz.
İşi yapabileceğiniz konusunda güven verin: Alçakgönüllü davranmanıza gerek yok.
Karşınızdakine işi yapabileceğinize dair güven veremezseniz, o da sizin şirket için
yararlı olamayacağınıza inanır. Sorulara kesin ve açık cevaplar verin, iş deneyimlerinizden, geçmiş başarılarınızdan bahsederken örnekler vermeye özen gösterin.
Genel cevaplar, geçiştirilmiş sorular karşınızdakinin kafasında şüphe yaratacaktır.
Detaylı ve kesin cevaplar verin.
Abartma ve yalandan uzak durun: Ürününüzü satmanız için iddianızı kanıtlayan
örnekler vermeniz gerekir. Aşırıya kaçma ve yalan söyleme, görüşme yapan kişiyi kandıracaklarını sanan kişilerin başvurduğu bir yoldur. Ancak karşınızdakinin
uzman olduğunu, günde onlarca kişiyle görüştüğünü ve en önemlisi özgeçmişinizdeki bilgileri ve referanslarınızı kontrol edeceğini unutmayın (http://www.kigem.
com/content.asp?bodyID=4000 adresinden 10.8.2012 tarifinde alınmıştır).

Kurum kültürü ne demektir? Tartışınız.

İŞ YAŞAMINDA ÖRGÜT HİYERARŞİSİ VE PROTOKOL
KURALLARI

İş yaşamında çalışanlar arasındaki uyumun sağlanması üstlerin ve astların aralarında, üstlerin üstlerle, astların astlarla protokol kuralları çerçevesinde etkileşimli olmasını gerektirir.
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Üstlerin Astlardan Bekledikleri Protokol Kuralları

Kamu kurumlarında bir üstün, asttan isteyeceği iki temel tutum ve davranış vardır. Bunlar;
• Örgütsel kurallara ve örgütsel amaçlara bağlılık: Örgütsel hedeflere bağlanan biri
örgütte görmesi gereken işleri ücretiyle kıyaslayarak yapma yoluna gitmez. İş neyi
gerektiriyorsa, onu yapmaya çalışır. İşgörenler örgütsel hedeflerin gerçekleşmesi
için kendilerinde güçlü bir motivasyon bulmalıdırlar. Burada örgütsel kurallara
uymak ile örgütsel kurallara ve hedeflere bağlanmak ayrımına dikkat etmek gerekir. Örgütsel bağlanma tutumunda isteksiz bir uyma davranışı gösterilmez. Örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi için fikir gücünün, kas gücünün yanında,
gönül gücünün de işe katılmasına çalışılır.
İşe bağlılık: Çalışanın yalnız kendisine verilen işlerin tam olarak yapılmasında ibaret değildir. Çalışanlar kurumlarının ortak menfaatlerini insiyatif kullanarak korumalıdırlar. İşgörenler üstlerine karşı nazik ve terbiyeli davranmalıdırlar. Nezaket
altına gizlenmiş çeşitli dalkavukluk örneklerinden uzak durulmalıdır. Üstleri ile
bir işi görüşen bir astın sakin olması gerekir. Sinirlilik, gerilim ve stres dolu bir
tutum ve davranış, her şeyden önce bir davranış bozukluğudur.
Kurum içinde üstlere karşı, saygılı ve nazik olunmalıdır. Memur kadınlar dahi kurum içinde üstlerine saygılı olmalı ve onları selamlamalılardır.
Kibar bir üst de birlikte çalıştığı kadınlara sokakta her durumda daha önce selam
vermeyi unutmamalıdır.
Kurumlarda üstlerle olan yakınlık, hiçbir zaman istismar konusu yapılmamalıdır.
Uzun yıllardan beri aynı kurumda çalışan insanlar arasında ortaya çıkan dostluk
ve samimiyet, onların birbirine göstermeleri gereken nezaket ve saygıda kusur etmelerini gerektirmez.
Resim 3.1
Karikatür
Kaynak: http://www.
dinvehayatdergisi.
com/eski/isyazi4.html

Üstlerin Uymaları Gereken Protokol ve Davranışlar

Üstler kurumlardaki yerlerini düşünerek hareket etmelidirler. Amirler; yetenek, nezaket,
örgütsel kurallara ve hedeflere bağlılık bakımından kendilerinden örnek alınacak insanlar
olmalıdırlar.

3. Ünite - Sosyal Yaşamda ve İş Yaşamında Davranış Biçimleri ve Protokol

Üstler hiçbir zaman yetki ve sorumluluk devretmekten kaçınmamalı, kendisi sürekli
yetkiyi kullanan, astları ise sorumluluk taşıyan insanlar konumunda olmamalıdır. Kararlarında objektif olabilmesi ve kararlarının isabet oranını artırması için astların karara katılmasını sağlamalıdır. Bu hem bir nezaket kuralı hem de çağdaş bir yönetin anlayışının
bir gereğidir.
Astların üstlerden bekledikleri en önemli yönetim fonksiyonu üstlerin astlarına karşı
adaletli davranmalarıdır. Üstler sadece adil davranmakla yetinmemeli, aynı zamanda çalışanların iş tatminini artırmak ve örgütsel amaçlara bağlanmalarını sağlamak için onlara
karşı sevgi ve saygı beslemelidir. Burada önemli olan bir noktada üstlerin astlarına karşı
kibirli davranarak onlara karşı büyüklük taslamamalarıdır.
Yönetimin fonksiyonlarından biri de kontrol fonksiyonudur. Ancak çağdaş yönetim
şahıslarından değil, işlerin yönetimini öngörür. Bu nedenle üstler astlarını kontrol adına
sıkı bir disiplin altına sokmamalıdırlar.
Üstler astlarını verilen görevler, yapılan işler doğrultusunda motive etmeli, gerektiğinde takdir ederek ödüllendirmelidirler (Altınöz ve Tutar; 2006: 37-41).

Günümüz İşyerlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Davranışlar
•
•

•
•

•
•
•

İş yerinde çalışma arkadaşlarınızın masasına yaslanmak, oturmak, hele koltuğa
oturmak, izinsiz eşyasını kullanmak saygısızlıktır.
Uzun süre masa başında çalışanlar için vücutlarında gerinme gereksinimi oluşabilir. Ancak bu davranışı toplum içinde yapmak hoş bir görüntü oluşturmayabilir.
Hatta “uykusu gelmiş” gibi algılanmanız olasıdır.
Çalışma mekanında veya toplantı salonunda size ait olmayan koltuğun yerini değiştirdiyseniz, iş bitimi tekrar eski yerine götürmelisiniz.
Çalışırken masanızın aşırı derecede dağınık olması, hakkınızda iyi bir izlenim
vermeyeceği gibi tam bir düzenli masada hiç çalışmıyorsunuz izlenimi verebilir.
Çalışmanız bittiğinde ya da iş günü bittiğinde odayı terk ederken masa derli toplu
bırakılmalıdır.
Tatile çıkıyorsanız ve tatilde sürekli aranmak istemiyorsanız iş ya da takım arkadaşlarınıza takip ettiğiniz işlerle ilgili bilgiler vermeli, gerekli notlar bırakmalısınız.
İşyerinde telefonun yanında bulundurulacak not defteri, kalem, telefon rehberi
size ve sizi arayanlara zaman kazandıracak, işinizi kolaylaştıracaktır.
İşyerinde gelen telefonu başka birine aktarmanız gerekiyorsa bunu yaparken kişi
ve konu hakkında vereceğiniz bilgiler hem arayan taraf hem de aranan taraf için
önemli bir zaman kazancı sağlayacaktır (Alıcı, 2012: 145-146).
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Özet
Protokol kurallarını bilmek ve uygulamak insanlara aslında
bireysel, kurumsal ve toplumsal farklılıklar yaratma imkânı
sunmaktadır. Protokol kurallarının uygulanması bir kurallar
bütünü olarak görünse de, uygulama aşamasında aslında bir
davranışlar bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü protokol kurallarını gerçekleştirebilmek için belirli davranışları
yapmak ya da yapmamak gibi bir durum söz konusudur.
Tüm canlıların dış dünyada yaşamlarını devam ettirebilmesi
için ortama uygun davranış türleri göstermeleri gerekmektedir. Davranış türleri öğrenilmemiş ve (sonradan kazanılan)
öğrenilmiş olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır.
Her alanda kurallar olduğu gibi toplum içinde yaşamanın da
belirli kuralları bulunmaktadır. Dolayısiyla insan toplumsal
yaşamda davranışlarını da belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek durumunda kalır.
Kamusal yaşamda hiyerarşik alt-üst ilişkileri resmi, günlük
çalışma ilkeleri ise genellikle sosyal niteliktedir. Bu nedenle
kamusal alanda, yönetim ve çalışma yaşamında davranışsal
olarak resmi ilişkilerde protokol kuralları uygulanır. Sosyal
ilişkilerde ise, saygı ve nezaket kuralları uygulanmaktadır.
Sosyal yaşam çoğu zaman yazılı olmayan fakat derlenmesi
mümkün olan kuralların ayrıntılarında belirlenir.
Bu nedenle kişilerin hem sosyal yaşamda hem de kamusal
yaşamda görgü kurallarını ve protokol kurallarını bilmeleri
ve uygulamaları bireysel gelişim sürecinde çok önemli bir yer
tutmaktadır. Aslında günümüzde gün geçtikçe sayıları giderek artan kişisel gelişim kitaplarında da bu kurallar farklı boyutlarda anlatılmaktadır. Çağdaş şirket anlayışında kurumsal
imaj ve kurumsal kültürün giderek daha değer kazanması,
kurumsal yapıların iş ortamında protokol kurallarına önem
göstermelerini zorunlu kılmaya başlamıştır. Herhangi bir
kurumda örgüt kültürünün oluşturulabilmesi için en önemli
kurallardan bir tanesi çalışanlar arasındaki uyumlu ve etkileşimli ilişkilerdir. Bu etkileşim ve ilişkiler sadece içsel faktör
olarak ele alınmamalı, kurum imajının dışarıya yansıması
biçiminde de ele alınmalıdır.

Görgü kuralları, hiyerarşik bir toplumsal düzenin sadece üst
düzey bireylerine ait bir yaşama adabını temsil ederken, evrensel dönüşümün etkisiyle toplumun bütününü kapsayan
bir davranış disiplinine dönüşmüştür. Çağdaşlaşma sürecinin bir sonucu olarak artık görgülü insan, çağdaş insanla
özdeşleştirilmektedir.
Yönetim ve çalışma ortamında günlük yaşam, aynı zamanda
sosyal ilişkiler bütünüdür. Örgütsel yaşamda bu ilişkiler, her
düzeyde saygı ve nezaket kuralları denilen ve toplumca benimsenen ortak değerlere uygun yürütülür. Saygı ve nezaket
kurallarında temel ilke, makam sahibi yöneticileri, konukları, kadınları, yaşlıları, unvan, rütbe, statü ve kariyer sahibi kişileri, gazileri ve özürlüleri saymak, korumak ve kollamaktır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi medeni toplumlarda toplumsal
davranışı düzenleyen kurallardan değildir?
a. Din
b. Hukuk
c. Gelenek-Görenek
d. Saygınlık
e. Ahlak
2. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmemiş doğuştan gelen
davranıştır?
a. Ağlama
b. Yürüme
c. Konuşma
d. İçgüdü
e. Dik durma

6. Görgü kurallarına göre hangisi yanlıştır?
a. Sinemaya girerken kadın önde olmalıdır.
b. Kapıdan girerken kadın önde olmalıdır.
c. Merdivenden çıkarken kadın arkada olmalıdır.
d. Merdivenden inerken kadın önde olmalıdır.
e. Restauranta girerken kadın arkada olmalıdır.
7. “Siz” hitabını aşağıdakilerden hangisi için kullanmak zorunluluğu yoktur?
a. Yabancılar
b. Yaşça büyük insanlar
c. Mevkice büyük insanlar
d. Akrabalar
e. Samimi olmadığımız çalışma arkadaşları

3. Hangisi öğrenilmiş istendik davranışlara bir örnektir?
a. Kitap okuma
b. Hırsızlık
c. İftira
d. Konuşma
e. Başarı

8. Bir randevuya zamanında gidebilmek için önlem olarak,
gideceğimiz zamana ne kadar süre eklemekte yarar vardır?
a. Yüzde beş
b. Yüzde on
c. Yüzde yirmi
d. Yüzde iki
e. Yüzde onbeş

4. Aşağıdakilerden hangisi kamusal bir yönetimde etik davranış kurallarından değildir?
a. Adalet
b. Tarafsızlık
c. Nesnellik
d. Dürüstlük
e. Yardımseverlik

9. Trafik protokolüne göre hak ve öncelik sıralamasında
üçüncü sırada olan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bisikletli
b. Araba
c. İnsan
d. Hayvan
e. Kamyon

5. İnsanların birbirlerine zariflik, incelik ve ölçülülük çerçevesinde davranmaları aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a. İyilik
b. Saygınlık
c. Nezaket
d. Görgü
e. Zarafet

10. Üstlerin uymaları gereken protokol kuralları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Astlar sürekli sorumluluk taşımalıdır
b. Üstler objektif olmalıdır
c. Üstler motive edici olmalıdır
d. Üstler teşekkür edebilmelidir
e. Astlar adil davranma talep edebilmelidir
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

1. d

Alıcı, A. (2012). Yeni Görgü Kuralları, Ankara: Elma
Yayınevi.
Altınöz, M. ve Tutar, H. (2006). İş Ortamında Protokol,
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Aytürk, N. (2005). Protokol Yönetimi, Kamusal Yaşamda
Protokol Kuralları, Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü.
Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme,
Ankara: Arkadaş Yayınları.
Erengül, B. (1997). Kültür Sihirbazları, İstanbul: Evrim
Yayınevi.
Okay, A. (200). Kurum Kimliği, İstanbul: MediaCat
Yayınları.
Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.

2. d
3. a
4. e
5. c
6. a
7. d
8. c
9. a
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Davranış Kavramı ve Davranış
Biçimleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Öğrenilmemiş Davranışlar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Öğrenilmiş Davranışlar” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yaşamda Davranış Biçimleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Davranış Protokolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Davranış Protokolü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İş Yaşamında Sosyal Nezaket
Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İş Yaşamında Sosyal Nezaket
Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “İş Yaşamında Sosyal Nezaket
Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Üstlerin Uyması Gereken Protokol ve Davranışlar” başlıklı konuyu yeniden gözden
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan İnternet Kaynakları

Sıra Sizde 1
Davranışlar öğrenilmemiş ve (sonradan kazanılan) öğrenilmiş olma kriterlerine göre sınıflandırılırlar.

TDK Sözlük (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com
_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.502831e86
c64d5.08718872).
http://www.belgeler.com/blg/57/davranis-bilimleri.
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/
tekmakale/2011-4/2011-4-7.pdf.
http://www.nihatayturk.com/davranis.htm adresinden 7.8.2012
tarihinde alınmıştır).
(22.7.2012 tarihli Milliyet gazetesi haberi http://gundem.
milliyet.com.tr/meclis-te-abi-abla-teyze-yok/gundem/
gundemdetay/22.07.2012/1570304/default.htm, 9.8.2012
tarihinde alınmıştır.)”.
(http://www.kigem.com/content.asp?bodyID=4000
adresinden 10.8.2012 tarifinde alınmıştır).“
http://www.dinvehayatdergisi.com/eski/isyazi4.html

Sıra Sizde 2
Kamusal alanda çalışanların davranış biçimleri hukuk kuralları (Devlet Memurları Yasası, kurumsal personel ve disiplin
yönetmelikleri vb.) ile düzenlenmiştir.
Sıra Sizde 3
Görgü kuralları, insanların toplumsal ilişkilerinde kendi sınırlarını çizen, davranışlarını kabul edilebilir sınrlar içinde
tutan davranış kurallarıdır.
Sıra Sizde 4
Kurum kültürü ise aynı kurumda çalışanların tutum, inanç,
varsayım vebeklentileri ile bireylerin davranışlarını ve bireyler arası ilişkileri belirleyen faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü
gösteren normlar denetimidir.
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Amaçlarımız




Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sözlü iletişimde protokol kurallarını tanımlayabilecek,
Yazılı iletişimde protokol kurallarının önemini ifade edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
• Sözlü İletişimde Protokol
• Yazılı İletişimde Protokol

• Resmî Yazılar

İçindekiler
İş Ortamında Protokol ve
Davranış Kuralları

Sözlü ve Yazılı İletişimde Protokol

• GİRİŞ
• SÖZLÜ İLETİŞİMDE UYGULANAN
PROTOKOL KURALLARI
• YAZILI İLETİŞİMDE UYGULANAN
PROTOKOL KURALLARI

Sözlü ve Yazılı İletişimde
Protokol
GİRİŞ
Yolda yürürken bir arkadaşınıza rastlayınca “N’aber?” diyebilirsiniz ya da bir gün, posta kutunuzda pembe bir zemin üzerine yazılı bir not bulabilirsiniz. Diyelim ki uzak bir
ülkeden arkadaşınız, anlamını yalnızca ikinizin çözebileceği bir iki cümleden sonra
size bir sürprizi olduğunu bildirmektedir. Tüm bunlar, yakın ilişki içinde bulunduğunuz kişilerle aranızdaki iletişim biçimleridir. Daha komik, daha sıradan, daha içten
gibi çeşitli iletişim türleri içinde bulunabilirsiniz. Ancak, uluslararası ilişkilerde, devlet
makamındaki kişilerle kurulacak her türlü sözlü ve yazılı iletişimde protokol kurallarına uyulmalıdır.
Kurulan her iletişimin, yeni seçenekler yaratmasına karşın; kesin kuralları bulunan
protokol iletişiminde, verilen bilgilerin söyleniş ve yazılış biçimleri, sonuçları nettir. Sosyal davranış kurallarını da kapsayan protokol kuralları, diplomasi mesleğini seçenler için
olduğu kadar özellikle uluslararası ilişkiler içindeki iş sahiplerinin de özenle uyması gereken kurallardır ve her makamın, protokol listesindeki sırası belirlenmiştir.

SÖZLÜ İLETİŞİMDE UYGULANAN PROTOKOL KURALLARI
Protokol kuralları 1. Günlük yaşamdaki protokol kuralları 2. Resmî törenlerdeki protokol
kuralları olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Günlük Yaşamdaki Protokol Kuralları
Sosyal davranış kurallarını da kapsayan sözlü iletişimdeki protokolün temelinde, konuşma kuralları yatar.

Konuşma
Sözlü iletişimde, en temel araç “söz”dür ve konuşularak aktarılır. Konuşma, düzenli devinimlerle konuşma organları tarafından sesin söze dönüştürülerek iletilerin aktarıldığı,
insana özgü yaratıcı bir yetenektir.
Konuşmada sözcükler ve ses, akla ilk gelen öğelerse de protokol kapsamında, bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı vardır:
1. Üst düzeydeki bir kişi dinlenirken, “hı, hı” şeklinde sesler çıkarılmamalı, kendisinin dinlenildiğinin belirtilmesi için için ara sıra “evet” “evet efendim” denilebilir.

Konuşma, düzenli devinimlerle
konuşma organları tarafından
sesin söze dönüştürülerek iletilerin
aktarıldığı, insana özgü yaratıcı bir
yetenektir.
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Amirlerin ricası birer emirdir.
Karşılıklı konuşmalarda karşıdaki kişinin düşüncelerine katılınmadığında “Hayır.”,
“Öyle değil.”, “Yanlış söylüyorsunuz.” yerine “Ben aynı düşüncede değilim.”, “Ben daha
farklı biliyorum.”, “Ben daha başka düşünüyorum.”, “Ben katılamıyorum.” gibi, haddi aşmayan cümleler kurulmalıdır.
Bazen üstler, doğrudan “Emrediyorum.” “Yapın.” demeyebilirler. Sözlerinin genel akışı
içinde isteklerini iletebilirler. Bu nedenle her an, dikkatli olunmalıdır.
Bir konuda görüş belirtilirken “Şöyle yaparız.” “Böyle yapmak daha iyi.” “Arkadaşlar
bir incelesin.” “Sanırım, böylesi daha iyi.” benzeri üstü kapalı cümleler kullanılabilir. Altta
yatan anlamın kavranabilmesi için söz edilen konu, çok iyi bilinmelidir.
Amir konuşurken hiçbir şekilde sözü kesilmez.
Ünite kapsamında, birinci türdeki protokol kuralları, sözlü iletişimdeki protokol kurallarını kapsadığından, örnekleriyle incelenecektir:

Selamlaşma
Gün içerisinde bazen açık havada, bazen de kapalı ortamlarda, beklenmedik bir anda,
makam olarak üst düzeydeki biriyle karşılaşıldığında, o kişilerle bulundukları makama
uygun unvanlarının başına “Sayın” eklenerek konuşulmalıdır. Örneğin:
Merhaba Sayın Müsteşarım !/Sayın Bakanım!… vb.
Bir sekreterin, günlük yaşamındaki karşılaşma konuşmalarına örnek veriniz.

1

Tanışma-Tanıştırma
Tanışma ve tanıştırma ayakta ve ilk karşılaşmada gerçekleştirilmelidir. Tanışma, bire bir
yapılan bir eylemken; tanıştırma, üçüncü bir kişinin aracılığıyla gerçekleşen bir eylemdir.
Tanışmada, tanışacak kişilerden, sonra gelen kendini tanıtmalıdır. Kişilerin makamlarına
ve unvanlarına göre konuşulmalıdır.
Kişiler tanıştırıldıklarından dolayı memnun olduklarını belirtirken el sıkışırlar. Uzatılan elin sıkılması bir görgü ve saygı kuralıdır. Elin sıkılmaması, havada bırakılması karşı
tarafa saygısızlıktır. Öncelikle büyüklerin ya da kadınların el uzatması gerekir. Üst makamdaki kişi elini uzatmamışsa, karşı taraf, tokalaşmak için ısrar etmemelidir.
Erkek
genç
yeni gelen
alt düzey makamdakiler
alt düzey rütbedekiler
tek kişi

→
→
→
→
→
→

kadına;
yaşlıya;
önce gelene;
üst düzey makamdakilere;
üst düzey rütbedekilere;
gruba tanıştırılır.

Tanıştırmada ise tanışmadan değişik olarak kişilerin adları, meslekleri, varsa unvanları, tanıştıran kişi tarafından söylenmelidir. Tanıştırma görevini üstlenen kişi küçükleri
büyüklere, erkekleri kadınlara, sonra gelenleri önce gelenlere tanıtmaya özen göstermelidir. Toplu tanıştırmalarda ise isimler tek tek söylenir.
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Tanıştırma sırasında “Sizi arkadaşıma tanıtayım.” demek yanlıştır. Doğrusu, “Sizi arkadaşımla tanıştırayım.”dır. Üst düzey makamlarda “Sizi arkadaşımla tanıştırmak isterim. Kendisi fakültemizin dekanı ……. Hanım/Bey.”
Tanışma sırasında kartvizitler (sadece kart da denilmektedir) verilebilir. Kartvizit alındığında mutlaka okunmalı, özenle saklanmalıdır.

Teşekkür Etme
Üst düzey makamdaki kişilerin, yardımda bulunmaları, beğenilerini sunmaları gibi durumlarda teşekkür edilmeli. Makamlarına ve unvanlarına göre konuşulmalıdır. Örneğin:
• Yardımınız için teşekkür ederim Sayın Bakanım./Sayın Konsolos.…vb.

Kutlama
Üstlerimizin ve çevremizde resmî ilişkiler içinde bulunduğumuz diğer kişilerin mutluluk
verici bir sonuç alması, bir konuda ya da yarışmada başarı elde etmesi gibi nedenlerle duyulan sevinç, yapmacıklığa düşmeden, abartıya kaçmadan belirtilmeli, kutlama sırasında
iyi dileklerde bulunulmalıdır. Örneğin:
• Bayramınız/doğum gününüz kutlu olsun Sayın Müsteşarım./Sayın Başkanım.

Özür Dileme
Verilen görevin zamanında ya da gerektiği gibi yerine getirilmemesi ve bir konuda yanlış
davranıldığı fark edildikten sonra bu olumsuz durumu düzeltmek için özür dilenmelidir.
Kısa, açık konuşmak, sözleri yinelememek; karşıdaki kişinin sinirli olabileceği varsayılarak yeni bir özre ortam oluşturmamak için sakin olmak gerekir.
• Sizi yanlış anladığım için, Sayın Bakan’a sözlerinizi yanlış aktardım. Affedin lütfen.

Telefonla Konuşma
Telefonla konuşmak, yüz yüze konuşmaktan çok farklı değildir. Dikkat edilmesi gereken
noktalar şöyle sıralanabilir:
• Telefonla konuşurken “hı, ha, şey, ya” gibi anlamı olmayan, yoruma dayanan kelimeler kullanılmamalıdır.
• Konuşurken, “Anladınız mı?” yerine “Anlatabildim mi?” denilebilir. Yine de bu tür
sorular sıkça tekrarlanmamalıdır.
• Günün çok erken ve geç saatleriyle yemek saatleri, telefon etmek için uygun zamanlar değildir. Yalnızca, telefon etmeyi gerektirecek acil bir durum olması hâlinde
vakit gözetilmez.
• Telefon eden kişi selam verdikten sonra hemen kendisini tanıtmalıdır. Telefonla
konuşan kişiler birbirlerini seslerinden ya da görüntülerinden hemen tanıyorlarsa
kendilerini tanıtmaya gerek yoktur.
Karşı taraf kendini tanıtmamışsa “Kimle görüşüyorum efendim?” benzeri sorularla kişinin
kendini tanıtması istenmelidir.
•

•

Arayan telefona cevap veriliyorsa telefonun kime ya da nereye ait olduğu söylenmelidir. Örneğin: “İyi günler, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü.” ya da “İyi günler,
müsteşar…… Hanım’ın bürosu”
Doğru telefon numarasının arandığından emin olunmalıdır. Yanlış numaranın
arandığı düşünülüyorsa, “Orası neresi?”, “Sen kimsin?” demek yanlıştır. Yerine,
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“Ben, 12345678’i aramıştım. Doğru numaraya ulaştım mı acaba?” ya da kurum,
kuruluş, kişi adı söylenerek “İyi günler Anadolu Üniversitesi mi?” benzeri sorular
yöneltilebilir.
• Arayan telefona cevap veriliyorsa “Evet, doğru numarayı aradınız.” ya da numarayı
belirtmeden “Hayır, yanlış numarayı aradınız.” denilebilir.
• Neden telefon edilmişse, zaman yitirmeden konuya geçilmelidir. Varsa sorular
açık, anlaşılır biçimde sorulmalıdır.
• Yönetici ya da amir telefonla konuşurken odasına girilmemelidir.
• Telefonla konuşurken yönetici ya da amir, odaya girerse, telefon görüşmesi yapılan
kişiye “Bir dakika.” denilerek ayağa kalkılmalı; yönetici/amir dinlendikten sonra
yöneticinin/amirin izniyle konuşmaya devam edilebilir.
• Arayan kişi, herhangi bir nedenle bekletilecekse, bunun nedenleri ve bekletilme
süresi, uygun bir biçimde söylenmelidir.
• Telefonun yanında not almak için kâğıt, kalem vb. bulundurulmalıdır. Alınan notlar anlaşılır ve kısa olarak yazılmalı ve bu not, ilgiliye en kısa sürede iletilerek,
gerekli hatırlatmalar yapılmalıdır.
• Konuşma tamamlandıktan sonra günün saatine göre karşılıklı iyi gün dilekleri
söylenerek telefon kapatılmalıdır. Telefonla arayan telefonu önce kapatmalıdır.
• Arayan telefona cevap veriliyorsa başlangıç ya da giriş konuşmaları gerçekleştirildikten sonra duruma göre cevap verilir. Örneğin,“Bir dakika, sizi Bakan Hanım’a
aktarıyorum. ya da “Henüz odasına gelmedi/Kendisi şu anda toplantıda, notunuz
varsa kendisine iletebilirim.” denilerek konuşma, iyi gün dilekleriyle sonlandırılır.
Sekreterlerin telefon aktarırken uymaları gereken protokol kuralları şöyledir:
• Üst makam ast makamı aradığında, sekreter isteğini şu cümlelerle belirtebilir: “Genel Müdürümüz Metin Aydın Bey, İnsan Kaynakları Müdürünüz Jale Kaya Hanımla görüşmek istiyor, müdürünüzü alabilir miyim?”
• Aynı düzeyde makamlar arandığında; “Satış Müdürümüz Nihat Bey, Personel Müdürü Erol Beyle görüşmek istiyor birlikte aktarabilir miyiz?” diyerek aynı anda iki
müdürün sekreteri hattan çekilmelidirler.
Telefon aktarmalarda üst makam, asla bekletilmez.
Üstler, sekreterler aracılığıyla aranmamalıdır! Karşılıklı yönetici asistanı/sekreter varsa
aynı anda telefona aktarırlar.
Telefonla Konuşurken Söylenebilecekler:
• Kimsiniz? yerine - Kim arıyor?
• …Bey/Hanım, bugün telefonları bağlamamamı söyledi. yerine - Bir saniye bekler
misiniz? Yerinde olup olmadığından emin değilim.
• Kendisi şu anda dışarıda, daha sonra arayın. yerine - Kendisi şu an ofiste değil. Mesaj bırakmak ister miydiniz?
• Kendisi telefonla görüşüyor, neden aramıştınız? yerine - Üzgünüm. Kendisi şu an
diğer telefonla konuşuyor. Bitinceye kadar bekler miydiniz yoksa daha sonra biz mi
sizi arayalım?
• Telefonu meşgul, tekrar arayabilir misiniz? yerine - Üzgünüm; ama telefonu meşgul.
Beklemek ister miydiniz?
• ………Hanım/Bey burada değil ve ne zaman döneceğini bilmiyorum. yerine - …
Hanım/Bey şehir dışında ve yarına kadar döneceğini sanmıyorum.
• ………Hanım’ın/Bey’in nerede olduğunu bilmiyorum. yerine - …Hanım/Bey şu an
makamında değil, döndüklerinde sizi aramamızı ister misiniz?
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•
•
•
•

İsminizi tekrar söyler misiniz lütfen? yerine - İsminizi doğru alabilmem için kodlar
mısınız, lütfen?
Numaranız kendisinde var mı? yerine - Numaranızı alabilir miyim, lütfen?
Mesajınızı masasına bırakacağım. yerine - Mesajınızı mutlaka ileteceğim.
Lütfen bekleyin! yerine - Şu an ofiste değil, ama yakınlarda olduğundan eminim.
Hatta kalmanızı rica edebilir miyim?

Olasılıkları düşünerek hem arayan hem aranan için bir telefon konuşması örneği veriniz.
Telefonla aranan kişi yerinde yok ise arayanın ismi, telefon numarası, görüşme tarihi,
görüşme saati, görüşmeyle ilgili bilgiler, bir not kâğıdına yazılarak çalışma masasının üzerine bırakılabilir.

2

Şekil 4.1
Telefon Notu

Yüksek düzeydeki makamlarda, masa üzerine not bırakmak uygun olmayabilir!

YAZILI İLETİŞİMDE UYGULANAN PROTOKOL KURALLARI

Resmî yazışmalar protokol kurallarına göre düzenlenir. Yazılı protokol kurallarının resmî
yazışmalardaki düzenlemeleri önceden belirlenmiştir. Eski gelenekte, üst ve aynı düzeydeki makamlara yazarken “Bilgilerinize/İlgilerinize arz olunur.” denilirken yeni gelenekte
“Bilgilerinize/İlgilerinize saygıyla sunulur.” denilebilmektedir. Alt düzeydeki makamlara
yazarken ise “Bilgileriniz/İlgileriniz rica olunur.” ya da “Gereğini saygıyla rica ederim.”
denilmektedir.
Yazışmalarda açık ve anlaşılır bir anlatım kullanılmalıdır.
Protokol yazışmalarının dışında günlük yaşamda sıkça karşılaşılabilen resmî yazı türleri de bulunmaktadır. Bu yazışmalarda uyulması gereken kurallar, örnekleriyle şöyle sıralanabilir:

Resmî Yazışmalarda Protokol Kuralları

Resmî yazışmalarda protokol kuralları, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yazılan yönetmelikte sıralanmaktadır. Aşağıda, yönetmelikte belirtilen protokol kuralları özetlenerek
sunulmaktadır.
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Yararlanılan kaynak ve ayrıntılı bilgi için bknz.: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.
html
Resmî yazı, tüm kamu kurumlarının ve kuruluşlarının birbirleri arasında ya da özel ve
tüzel kişilerle iletişim kurmaları için yazılır. Resmî yazılarda el yazısı kullanılmaz. Resmî
yazılar, daktiloyla ya da bilgisayar ortamında yazılır. Bazı bölgelerde, özellikle uluslararası
yazışmalarda telgraf da kullanılmaktadır. Faks ile iletişim kurulduğunda da yazılar, beş
gün içerisinde onayı alındıktan sonra resmî yazı olarak değerlendirilir.

Çoğaltma
Resmî yazılar, bir asıl bir kopyası olmak üzere iki nüsha hazırlanır. Paraflı nüshalar, yazıya ait olan birimde saklanır. Yazı, genel evrak biriminde de saklanacaksa bir kopya daha
çıkartılır. Dağılımlı yazılarda, dağıtılacak yer sayısı kadar kopya çıkartılır. Yazının resmî
yazı niteliğinin devam edebilmesi için, kopyaların paraflanması gerekmektedir. Yazıların
çoğaltılmasında kural, fotokopi makinesinin kullanılmasıdır.

Kâğıt
Resmî yazışmalarda, kullanılan kâğıdın türü, boyutu; yazının bölümleri, başlıkları önceden belirlenmiştir. Resmî yazışmalarda tek tip, başlıklı ve beyaz A4 (210x297 mm.) ve A5
(210x148 mm) kâğıt kullanılır.

Yazı Tipi ve Boyutu
Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutu kullanılır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu
kullanılabilir.
Resmî yazılar, bölümlere ayrılır ve farklı adlar alır:

Başlık
Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde
amblem de yer alabilir.
Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
İlk satıra “TC” kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer
alan bilgiler üç satırı geçemez.
Örnek 4.1
Başlık

Sayı ve Evrak Kayıt Numarası
Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık
aşağıda ve yazı alanının en solundaki “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır.
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Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti
konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt
numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/)
işareti konulur.
Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır (Örnek 4.2:).
Örnek 4.2
Sayı ve Evrak Kayıt
Numarası

Resmî yazışmalarda Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen kodlama sistemine ve
dosya planına uyulması zorunludur.

Tarih
Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten
tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.
Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

Konu
Konu, sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.”
kısaltması sırasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde
ifade edilir.

Gönderilen Makam
Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört
aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır.
Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük
harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.
Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan
ise küçük harflerle yazılır (Örnek 4.3:).
Örnek 4.3
Gönderilen Makam
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İlgi
İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür.
“İlgi:” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.
İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi:” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci
satıra yazılır.
İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti
“) “ konularak kullanılır.
İlgide, “tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır.
İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih
sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha
önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek 4.4:).
Örnek 4.4
İlgi

Metin
Metin, “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır.
Metne, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra
üç aralık bırakılarak başlanır.
Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı ögelerinin arasında
bir vuruş boşluk bırakılır.
Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı
durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır (Örnek 4.5:).
Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile
yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.
Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar
arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33-yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.
Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas
alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.
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Örnek 4.5
Sayfa Düzeni
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İmza
Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın
üzerinde bırakılan boşluğa atılır.
Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın
altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve
kısaltılarak yazılır.
Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve
soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı ” Cumhurbaşkanı a.”, “Vali a.” ve “Rektör
a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır.
Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı “Cumhurbaşkanı V.”, “Vali V.” ve “Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır
(Örnek 4.6: A).
Örnek 4.6a
İmza

Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda (Örnek 4.6: B); ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer
makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır (Örnek 4.6: C).
Örnek 4.6b
İmza

Örnek 4.6c
İmza

Onay
Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından
onaylanır.
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Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı
alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır.
Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve
altına unvanı yazılır (Örnek 4.7: A).
Örnek 4.7a
Onay

Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay
makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade,
teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının
solunda yer alır (Örnek 4.7: B).
Örnek 4.7b
Onay
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Ekler
Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna
konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır.
Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar
uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.
Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı”
ya da “Ek-.... konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, Ek-.... Konuldu” ifadesi
yazılır (Örnek 4.8:).
Örnek 4.8
Ekler

Dağıtım
Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna
“DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır.

Paraf
Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en
fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı
alanının solunda yer alır.
Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek
paraflanır (Örnek 4.9:).
Örnek 4.9
Paraf
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Koordinasyon
Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır
aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad
ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek 4.10:).
Örnek 4.10
Koordinasyon

Adres
Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ
sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.
Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri
için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır
(Örnek 4.11:).
Örnek 4.11
Adres

Gizli Yazılar
Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle
kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir (Örnek 4.5:).

İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı
Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde,
yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli
olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek 4.5:).
Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.
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Sayfa Numarası

Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

Aslına Uygunluk Onayı

Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine “Aslının aynıdır”
ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

Resmî Yazı Türleri

Kamu kurum ve kuruluşları arasında, belirlenen yazım kurallarına uyularak yazılması
gereken yazılar, iletilen bilgi ve sunulan makam açısından türlere ayrılır. Aşağıda, en sık
kullanılan resmî yazı türleri ele alınmaktadır:

Dilekçe

Özel ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarına ya da özel kuruluşlara, bir isteğini
bildirmek için yazılır.
Dilekçe kısa ve öz olmalıdır. Anlatılmak istenen konu, gereksiz ayrıntılara girilmeden
aktarılmalıdır.
Kanunlara aykırı olmayan her konu, dilekçede ele alınbilir.
Dilekçede şu temel başlık ve bölümler bulunmalıdır:
• Tarih
• Makam adı
• Anlatılmak istenen konuyu ele alan metin
• Dilekçeyi yazan kişinin imzası
• Dilekçeyi yazan kişinin adı
• Dilekçeyi yazan kişinin adresi
01.11.1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 7’inci
maddesine göre TBMM’ye ve idari makamlara verilen dilekçelerin, başvurulan makam
tarafından en geç iki ay içinde cevaplanması zorunluluğu vardır.
•
Dilekçe yazılırken uyulması gereken kurallar şunlardır:
• Çizgisiz, düzgün, beyaz, A4 boyutundaki kâğıdın tek yüzüne yazılır,
• Daktiloda ya da bilgisayar ortamında yazılıp çıktısı alınabileceği gibi el yazısıyla da
düzenlenebilir,
• El yazısında, lacivert ya da mavi renkte mürekkepli kalem kullanılır. Kurşun kalem
ve kırmızı renkte kalem kesinlikle kullanılmaz. Olağanüstü bazı durumları belirtmek için idari yazışmalarda kırmızı renk kullanılabilir.
• Kâğıdın alt-üst ve sol kenarlarından 4’er cm kadar boşluk bırakılır. Metin, sayfanın
ne çok yukarısında ne de çok aşağısında kalmalıdır.
Dilekçenin verileceği makam (başlık), kâğıdın üst kısmından 2 cm aşağıya, ya tamamı
büyük harflerle ya da ilk harfleri büyük olarak ve ortalı bir şekilde yazılır.
• Kurumun bağlı olduğu şehir, başlığın hemen altına yazılmalıdır.
• Başlığın içinde ve sonunda virgül ve benzeri noktalama işaretleri kullanılmaz.
• Başlıktaki “NE/NA” eki kesme işareti ile ayrılmaz.
• Tarih, gün-ay-yıl olarak dilekçenin sağ üst köşesine ya da isim ve imzanın bir satır
üstüne, metin sonuna konur.
• Dilbilgisi kurallarına uyulur ve noktalama işaretleri doğru yerlerde kullanılır.
• İletilmek istenen konu, metin bölümüne aktarıldıktan sonra son paragrafta istekler
belirtilir.
• Dilekçe, eski gelenekte, üst ve aynı düzeydeki makamlara yazarken “Bilgilerinize/İlgilerinize arz olunur.” denilerek bitirilirken yeni gelenekte, “Bilgilerinize/İlgilerinize
saygıyla sunulur.” denilebilmektedir. Alt düzeydeki makamlara yazarken ise “Bilgileriniz/İlgileriniz rica olunur.” ya da “Gereğini saygıyla rica ederim.” denilmektedir.
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Örnek 4.12
Dilekçe
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•

•
•
•

•
•

Son satırın 2 satır altına, sağ tarafa dilekçeyi yazan kişi imzasını atar. İmzanın hemen altına ismin baş harfi büyük, soyadının hepsi büyük harflerle olacak şekilde,
dilekçeyi yazan kişinin ad ve soyadı yazılır.
İmzanın sırasında, sol tarafa “ADRES” başlığı altında adres yazılır.
Dilekçeyle birlikte ek belgeler veriliyorsa metin bölümünde bunlar belirtilmelidir.
Ek belgelerin listesi adresin altında yer alır.
Sıradan olmayan resmî başvurularda, dilekçenin bir kopyasının, başvuruda bulunan kişide kalmasında yarar vardır. Dilekçenin kayıt tarihi ve numarası yazıldıktan
sonra dilekçenin bir nüshası dilekçeyi veren kişiye teslim edilir. Böylelikle, dilekçeyle gerçeleştirilen başvurunun izediği süreç hakkında daha kolay bilgi edinilebilir.
Dilekçe, şeffaf bir koruycu dosya içinde saklanarak katlanmadan, buruşturulmadan ve kirletilmeden teslim edilir.
Önceden hazırlanmış basılı (matbu) dilekçe kullanılıyorsa boş bırakılan yerler
okunaklı el yazısıyla veya daktiloyla doldurulur.

Rapor
Bir olayla ya da konuyla ilgili inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin sunulduğu yazılara rapor denir.
Tek kişinin hazırladığı bireysel raporun yanı sıra, birden fazla kişinin hazırladığı ortak veya heyet raporu adını alan raporlar da bulunmaktadır.
Raporlar, sunduğu bilgilere göre adlandırılır. En sık karşılaşanlar arasında işletmelerin
yıllık faaliyet raporu, yıl sonu değerlendirme raporu, araştırma geliştirme raporu, doktor
raporu, denetleme raporu, bilirkişi raporu vd. sayılabilir.
Günlük yaşamda karşılaşılabilecek rapor türlerine örnek veriniz.

3
Örnek 4.13
Denetleme
Raporu Örnek
Başlıkları
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Tutanak (Zabıt)
Tutanak, iki temel amaçla hazırlanır. Bir olayın, bir durumun nasıl gerçekleştiğinin ve
çeşitli amaçlarla düzenlenen toplantılarda gerçekleştirilen konuşmaların olduğu gibi aktarıldığı yazılardır. Yazılanlar, yetkililerce imzalandıktan sonra resmî yazı niteliği kazanarak
tutanak adını alır.
Tutanak;
• TBMM genel kuruldaki görüşmelerin saptanmasında,
• yargı organlarında,
• kurum ve işletmelerin kongre, seminer ve yönetim kurul toplantılarında,
• resmî ve özel kurumların denetim görevlileri tarafından da yasalara, mevzuatlara
aykırı görülen tutumların, davranışların ve olayların saptanması hâlinde düzenlenir.
Tutanaklar, kişisel görüş ve yorumlara yer verilmeden, yalın ve net bir anlatımla
yazılmalıdır.
Tutanak yazmak için A4 veya A5 kâğıdı seçilir. Bilgisayar ortamında ve daktiloyla yazılabileceği gibi, okunaklı bir el yazısıyla da hazırlanabilir. El yazısı kullanılacaksa dolma kalem
veya tükenmez kalem kullanılır ve aynı kişi tarafından ve aynı kalem kullanılarak yazılır.
Örnek 4.14
Tutanak

Sözleşme
İki gerçek veya tüzel kişinin, resmî bir konuda anlaşarak konuyla ilgili koşulları yazıya aktarmaları ve bu metnin, taraflarca imzalanması sonucunda bir sözleşme belgesi hazırlanır.
Sıkça karşılaşılan sözleşmeler arasında kira sözleşmesi, iş sözleşmesi, telefon aboneliği sözleşmesi, şirket sözleşmesi vb. sayılabilir. Sözleşme hazırlanıp imzalatıldıktan sonra
taraflar birer örneğini alırlar. Eğer sözleşme noter huzurunda yapıldıysa sözleşmenin aslı
noterde kalır.
Sözleşme maddeleri tarafların isteğine göre azaltılıp çoğaltılabilirse de her sözleşmede
genellikle aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:
Sözleşmenin başlığı
Sözleşmenin tarafları
Sözleşmenin konusu
Sözleşmenin süresi
Sözleşmenin imza tarihi, yeri ve nüsha sayısı
Tarafların yükümlülükleri
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Ödeme söz konusuysa tutar, para birimi ve ödemenin şekli (nakit, vadeli, senetle vb.)
ve vadesi.
Ödemenin gecikmesinin sonuçları (cezai şart, gecikme faizi oranı)
Sözleşme konusunun ayrıntılı açıklaması (Örneğin, bir taraf ürün satıyorsa bu ürünün
tüm özellikleri, adedi vs. Teslimat şekli, zamanı, yeri, garanti süresi ve koşulları vd.)
Sözleşme metni yeniden oluşturabileceği gibi hazır sözleşme formları da kullanılabilir.

Basılı (Matbu, Form) Yazılar
Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kurumlarda, aynı konuda sürekli olarak yazılan
yazılar için oluşturulan yazılara basılı (matbu, form) yazılar denir. Bu yazılarda, sonradan doldurulacak yerler boş bırakılır ve gerektiğinde kullanılmak üzere çoğaltılır.
Örnek 4.15
Basılı (Matbu,
Form) Yazı
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Diğer Resmî Yazılar
Yukarıda sıralanan resmî yazılar, en sık karşılaşılanlardır. Bunların yanında, resmî kurumların kendi aralarında, özel kurumlarla ve kişilerle olan yazışmalarında kullandığı
birçok resmî yazı türü bulunmaktadı r. Bunlar arasında;
• görevlendirme yazıları,
• soruşturma yazıları,
• izin belgesi
• mezuniyet belgesi
• not dökümü (transkript) vb. belgelerinin tümü resmî yazılardır ve başlıklı (antetli)
kâğıtlara yazılır. Bu tür yazılarda da resmî yazılarda uyulması gereken içerik ve
şekil kurallarına uyulması gerekmektedir.
Örnek 4.16
Antetli kâğıt örneği
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Özet
Protokol kuralları
1. Günlük yaşamdaki protokol kuralları
2. Resmî törenlerdeki protokol kuralları olmak üzere ikiye
ayrılabilir.
Günlük Yaşamdaki Protokol Kuralları
Sosyal davranış kurallarını da kapsayan sözlü iletişimdeki
protokolün temelinde, konuşma kuralları yatar. Konuşma
türleri arasındaki selamlaşma, tanışma-tanıştırma, teşekkür
etme, kutlama, özür dileme, telefonla konuşma sözlü iletişim
yollarının her biri için uyulması gereken protokol kuralları
bulunmaktadır.
Resmî Yazışmalarda Protokol Kuralları
Resmî yazışmalar protokol kurallarına göre düzenlenir. Yazılı protokol kurallarının resmî yazışmalardaki düzenlemeleri
önceden belirlenmiştir.
Resmî yazışmalarda protokol kuralları, Bakanlar Kurulu Kararı ile yazılan yönetmelikte sıralanmaktadır.

Resmî Yazı Türleri
Protokol yazışmalarının dışında, günlük yaşamda karşılaşılabilen resmî yazı türleri de bulunmaktadır. En sık karşılaşılanları arasında dilekçe, rapor, tutanak (zabıt), sözleşme, basılı
(matbu, form) yazılar sayılabilir. Sayılan türlerin yanında,
resmî kurumların kendi aralarında, özel kurumlarla ve kişilerle olan yazışmalarında kullandığı birçok resmî yazı türü
bulunmaktadır. Bunlar arasında;
• görevlendirme yazıları,
• soruşturma yazıları,
• izin belgesi
• mezuniyet belgesi
• not dökümü (transkript) vb. belgelerinin tümü resmî yazılardır ve başlıklı (antetli) kâğıtlara yazılır. Bu tür yazılarda da resmî yazılarda uyulması gereken içerik ve şekil
kurallarına uyulması gerekmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir konuda, amirinizle aynı görüşte olmadığınızı belirtirken, aşağıdakilerden hangisini söylememelisiniz?
a. “Ben, yanlış düşündüğünüzden eminim.”
b. “Ben, biraz daha farklı biliyorum.”
c. “Ben, ne yazık ki aynı düşüncede değilim.”
d. “Ben, sizden daha başka düşünüyorum.”
e. “Ben, bu görüşünüze katılamıyorum.”

5. Resmî yazışmalarda, hangi tür ve boyuttaki kâğıt kullanılmalıdır?
a. Çizgisiz, beyaz A4 veya A5 kâğıt
b. Kareli, beyaz A4 veya A5 kâğıt
c. Çizgisiz, gri A4 veya A5 kâğıt
d. Kareli, gri A4 veya A5 kâğıt
e. Çizgili, beyaz A4 veya A5 kâğıt

2. Aşağıdaki tanıştırma ilişkilerinden hangisi yanlıştır?
a. Tek kişi topluluğa tanıştırılır.
b. Genç erkek, yaşlı erkeğe tanıştırılır.
c. Yaşlı kadın, genç kadına tanıştırılır.
d. Alt makamdakiler, üsttekilere tanıştırılır.
e. Yeni gelen kişi, öncekilere tanıştırılır.

6. Aşağıdakilerden hangisinde başlık, protokol kurallarına
uygun yazılmıştır?
a.

b.
3. Telefon aktarmada, aşağıdakilerden hangisi protokol kurallarına göre yanlıştır?
a. Sekreter, telefonu açtığında hemen kimin aradığını
sormalıdır.
b. Telefon aktarmalarda üst asla bekletilmez
c. Telefonu, iyi dilekler ile önce arayan kişi kapatır.
d. Sekreter telefonu açtığı zaman kendi kurumunu/kuruluşunu tanıtmalıdır.
e. Konuşurken, “Anladınız mı?” yerine “Anlatabildim
mi?” denmelidir.
4. Resmî yazışmalarda uygulanan protokol kuralları, nasıl
ve nerede belirtilir?
a. Kültür Bakanlığı Kararı ile yazılan yönetmelikte
b. Dış İlişkiler Müdürlüğü Kararı ile yazılan raporda
c. Milli Eğitim Bakanlığı Kararı ile yapılan sözleşmede
d. Bakanlar Kurulu Kararı ile yazılan yönetmelikte
e. Dış İşleri Bakanlığı Kararı ile yazılan genelgede

c.

d.

e.
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7. Aşağıdakilerden hangisi dilekçede bulunması gereken
bölümlerden biri değildir?
a. İmza
b. Tarih
c. Paraf
d. Makam adı
e. Adres
8. Aşağıdakilerden hangisi, bir olayın, bir durumun nasıl
gerçekleştiğinin ya da çeşitli amaçlarla düzenlenen toplantılarda gerçekleştirilen konuşmaların olduğu gibi aktarıldığı
yazılardır?
a. Tutanak
b. Dilekçe
c. Rapor
d. Sözleşme
e. Basılı Yazı

9. Aşağıdakilerden hangisi, iki gerçek veya tüzel kişinin,
resmî bir konuda anlaşarak konuyla ilgili koşulları yazıya
aktardıkları ve bu metnin, taraflarca imzalandığı resmî
yazılardır?
a. Dilekçe
b. Basılı Yazı
c. Tutanak
d. Rapor
e. Sözleşme
10. Aşağıdakilerden hangisi, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kurumlarda, aynı konuda sürekli olarak yazılan
resmî yazılardır?
a. Basılı yazı
b. Tutanak
c. Sözleşme
d. Dilekçe
e. Rapor

4. Ünite - Sözlü ve Yazılı İletişimde Protokol
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a

2. c
3. a
4. d
5. a
6. a
7. c
8. a
9. e
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Sözlü İletişimde Uygulanan
Protokol Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tanışma-Tanıştırma” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Telefonla Konuşma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmî Yazışmalarda Protokol
Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmî Yazışmalarda Protokol
Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmî Yazışmalarda Protokol
Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Dilekçe” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tutanak” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sözleşme” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Basılı Matbu, Form Yazılar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
“Günaydın, Sayın Dekanım!”
“İyi günler, Müdür Hanım!”
“İyi akşamlar, Sayın Konsolos!”
“Hoşgeldiniz Sayın Büyükelçim!”

Sıra Sizde 2
Yöneticiniz meşgulse:
Üzgünüm. Kendisi şu an diğer
telefonla konuşuyor. Bitinceye kadar
bekler miydiniz? Yoksa o mu sizi
arasın?
Üzgünüm; ama telefonu meşgul. Sizi
beklemeye almamı ister miydiniz?
Aradığımız numaranın doğru olduğundan emin değilsek:
“İyi günler. Ben, 12345678’i aramıştım. Doğru numaraya
ulaştım mı acaba?
Sıra Sizde 3
Heyet sağlık raporu, trafik kazası raporu, muayene raporu,
hakem raporu vb.

Yararlanılan Kaynaklar
Altınöz, M. Tutar, H. Bayraktar K. (2002). Protokol Bilgisi.
Ankara: Nobel Yayınevi.
Ünlütürk, A. (2002). Sosyal Davranış Kuralları ve Protokol.
Dost Kitabevi, Ankara.
Weiss, H. D. (1997). Telefonda İletişim. İstanbul Rota Yayın
Yapım.

Yararlanılan İnternet Kaynakları
Milli
Eğitim
Bakanlığı
http://mevzuat.meb.gov.tr/
html/25658_0.html
Türk Dil Kurumu www.tdk.gov.trx
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sözsüz iletişim kavramını tanımlayabilecek,
Sözsüz iletişim açısından davranış ve protokol kurallarını açıklayabilecek,
Davranış ve protokol kurallarının önemini açıklayabilecek,
Günlük yaşamda davranış ve protokol kurallarını sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
• İletişim
• Sözsüz İletişim
• Kültür

• Görgü
• Protokol

İçindekiler

İş Ortamında Protokol ve
Davranış Kuralları

Sözsüz İletişimde Davranış ve
Protokol

•
•
•
•

GİRİŞ
SÖZSÜZ İLETİŞİM VE DAVRANIŞ
SÖZSÜZ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ
BEDEN DİLİNİN ÖGELERİ: DAVRANIŞ VE
PROKOLDEKİ YERİ
• BEDEN DİLİNİN GÖSTERGELERİ:
DAVRANIŞ VE PROTOKOLDEKİ YERİ

Sözsüz İletişimde
Davranış ve Protokol
GİRİŞ

İnsan yaşamının her anında her yerde birlikte olduğu iletişim, insanın toplumsal bir varlık olarak kendisini gerçekleştirmesinde, başka bir deyişle biyolojik bir varlık olmaktan
çıkararak, toplumun bir üyesi olmasını sağlayan en etkili araçlardan biridir. İletişim, kişiler arası ilişkinin her türünü, örgütleri ve giderek toplumları yaratan, bir arada tutan
bir özellik taşır. Eş deyişle toplumsal yaşamımız, kişisel olarak benliğimizi var etmemiz,
başkalarıyla birlikte bir işi gerçekleştirebilmek için bir iş grubu içinde düşünce üretmemiz,
bunu davranışlarımızla işe dönüştürebilmemiz, ancak iletişimle gerçekleşir (Gürgen 1997:
11). İletişim genel olarak sözlü, sözsüz ve yazılı olmak üzere ayrılır.
İletişim türleri içinde sözsüz iletişim önemli bir yer tutmaktadır. Beden dili olarak
da adlandırılan sözsüz iletişim yüz ifadeleri, jestler, mimikler, bakışlar, mekan kullanımı,
kişisel görünüm, giyim kuşam gibi pek çok ögeyi içinde barındırır. İnsanlar konuşurken
anlattıklarını mimikler, el kol hareketleri gibi beden dili ile pekiştirirler. Çoğu kez ise konuşmadan beden dilini ve beden dilinin göstergelerini kullanarak iletişim süreçlerini tamamlarlar. Yapılan araştırmalar insanların iletişiminin %65’ini sözsüz iletişim biçimi ile
gerçekleştirdiğini göstermektedir.
İletişimi ve sözsüz iletişimi kültürden ve tolumsal yaşamdan ayrı düşünmek olanaklı değildir. Wells’in (1972: 38)’de belirttiği gibi bütün insan gruplarının kendine özgü
bir kültürü vardır. Başka bir deyişle, herhangi bir kültürdeki insan davranışı, ancak ait
olduğu kültürün değer yargılarına dayanılarak değerlendirilebilir. Toplumun olmadığı
yerde kültür olamaz. Kendi kültürümüzün bütün yapı taşlarını toplumsallaşma adını
verdiğimiz süreç içerisinde öğreniriz. Bir kültür, onu uygulayan insan topluluğundan
ayrı düşünülemez.
Bu süreç içerisinde toplumun kendi kültürünü ve değer yargılarını aktarmak için ortaya koyduğu bazı kurallar vardır. Bu kurallardan bir tanesi görgü kurallarıdır. Terbiye ve
nezaket toplumsal bir görevdir. Görev olmanın ötesinde toplumla iç içe ve uyum içinde
yaşayabilmenin önde gelen gereklerinden biridir. Toplum içindeki diğer insanları görmezden gelerek yaşamak olanaklı değildir. Örneğin, alt katta oturan komşuları düşünmeden yüksek sesle müzik dinlemek görgüsüzlük ve saygısızlık olarak nitelendirilebilir.
Öte yandan görgü kuralları diğer davranışlar gibi kültürel değişim içerisinde değişebilir. Örneğin, bir kadının diz kapaklarını gösterecek şekilde oturmamasını öneren ve
1960’lara kadar geçerli olan görgü kuralı günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Aynı şekilde
bir erkeğin arabasındaki kadının arabadan inerken kapısını açması kuralı da günümüz
yoğun trafiğinde yersiz ve önemsiz bir kurala dönüşmüştür (Aksun, 1980: 5). Toplumsal
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yaşamı düzenleyen görgü kurallarının yanısıra devlet yaşamı ve diplomaside uygulanması
gereken kurallar da vardır. Bunlara protokol kuralları adı verilmektedir.
Sosyal ilişkilerde yazılı olmayan ancak her toplumda var olan ve yaşamın her aşamasında, görgü ve nezaket kuralları yer almıştır. Bu temel üzerine resmi ve diplomatik protokol kuralları oluşmuştur. Dünyada uygulanan protokol kurallarının büyük bir bölümü
ortaktır. Bu kurallar sosyoekonomik durum, eğitim ve kültür seviyesi,ahlaki ve dini inançlara göre bazı farklılıklar gösterebilir (Sevinç, 2004: 1). Her toplum insana saygısını sosyal
davranış kurallarıyla güçlendirir. Bu davranış kuralları içerisinde yazılı ve sözlü iletişimde
olduğu gibi sözsüz iletişimde önemli bir yer tutmaktadır. Görgü ve protokol kuralları açısından hangi ortamda nasıl davranılacağı, el kol hareketleri, beden duruşu, jest ve mimikler, giyilen kıyafetler, renkler, zaman ve mekan gibi kavramlar önem kazanmaktadır.

SÖZSÜZ İLETİŞİM VE DAVRANIŞ

Günlük yaşam içinde pek çok kişi ile karşılaşılır ve bir şekilde onlarla iletişim kurulur. Bu
süreç içerisinde insanlar karşılarındaki insanlara hem dertlerini anlatmak hem de kendilerini tanıtmak amacıyla bir çok göstergeden yararlanırlar. Dolayısıyla toplum içinde
yaşayan her insan en azından günlük yaşamını sürdürebilmek için diğer insanlarla bir
etkileşim içerisine girmek durumundadır.
İletişimin gerçekleşebilmesi için bir kaynağın bir de hedefin olması gerekir. Kaynak
insan olabilir, televizyon olabilir, toplum olabilir, kitap v.b. gibi olabilir. Kısaca kaynak
iletiyi gönderen ögedir. Hedef ise bilgi aktarılmak istenen kişi, grup, toplum v.b. olabilir.
Kaynaktan bir ileti çıkar ve karşıdaki kişiye ulaşır. Karşıdaki kişide kendi kültürel birikimlerine göre hedefe bir yanıt verir. Buna geribildirim adı verilmektedir. Böylece basit
anlamda iletişim eylemi gerçekleşmiş olur.
İletişim bir insan etkinliğidir. İletişim yüzyüze konuşma, televizyon, enformasyon
yayma, saç biçimi gibi pek çok davranışı ve göstergeyi içinde barındırır. Her tür iletişim
göstergeler ve kodlar içerir. Göstergeler, kendilerinden başka bir şeye gönderme yapan
eylemler ya da yapılardır, yani anlamlandırma yapılarıdır. Kodlar ise, içinde göstergelerin
düzenlendiği ve göstergelerin birbirleri ile nasıl ilişkilendirebileceğini belirleyen sistemlerdir. Kısaca iletişim anlamların üretimi olarak tanımlanabilir (Fiske, 1996: 15-16). Kuşkusuz anlamlar üretilirken kültürün önemli bir öge olduğu da unutulmamalıdır. İletişim
kurarken bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunların pek çoğu kültürel farklılıklardan ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Türk kültüründe konuk ağırlama önemli bir gelenektir. Eve ya
da iş yerine gelen konuklar en iyi yere oturtulur, ikram yapılır. Ancak başka bir kültürde
böylesi bir davranış yanlış anlaşılmalara neden olabilir.
İnsan, sosyal bir varlık olarak hem kendisiyle hem de başkalarıyla iletişim kurmak
zorundadır. İnsan gücünü toplumsallığından almaktadır. Bir arada yaşama insanlar için
kültür kavramını da beraberinde getirmiştir. Toplumsallık bu anlamda karşılıklı anlaşma
ve uzlaşmaya dayalı olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan kendini anlatmayı ya da ifade etmeyi
toplumsallaşma sürecinde edinmektedir. İçinde bulunulan toplumun kuralları, yasaları,
gelenek ve görenekleri hem kişinin biçimlendirilmesinde hem de kazanılan düşünüş biçiminde etkili olmaktadır. Toplum içindeki ilişkiler insanların birikimlerini karşılıklı olarak
birbirlerine aktarmalarını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. İnsanlararasındaki ilişki,
kişiyi düşünsel olarak besler, felsefi ve duygusal dünyasının oluşmasına katkı sağlar. Aynı
zamanda insanların davranışlarını da belirler. İnsan davranışları kültür, tarih, cinsiyet gibi
kavramlardan ayrı düşünülemez. Böylece kişi bir kimlik edinir ve toplum içinde yaşamını
sürdürür (Salmış, 2011: 15-17).
Bir insan etkinliği ve davranışı olarak tanımlanan iletişimin kuşkusuz en önemli aracı
dildir. İnsanlar birinci aşamada dil aracılığı ile iletişim kurarlar. Aynı dili ve kültürü pay-
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laşan insanlar sağlıklı bir iletişimin temelini atmış olurlar. Dilin yanısıra yukarıdaki ünite
de görüldüğü gibi iletişim yazılı ve sözlü olarak da gerçekleştirilir. Bu tür iletişime sözlü
iletişim denilmektedir. İletişimin ikinci kanalına ise sözsüz iletişim adı verilmektedir.
Sözsüz iletişim beden dili olarak da tanımlanan iletişim biçimidir. Yüz ifadeleri, jestler, mimikler, bakışlar, mekan kullanımı, kişisel görünüm, giyim kuşam gibi pek çok öge
sözsüz iletişim içerisinde yer alır. Kısaca beden dili denildiğinde ise şöyle bir sıralama
yapılabilir.
• Jest ve mimikler
• Hareketler
• Fiziksel görünüm
• Zaman ve mekan.
Yapılan araştırmalar iletişimin %65’inin sözsüz iletişim ile gerçekleştiğini göstermektedir. Eş deyişle sözsüz iletişim kişiler arası davranış ve tavırların aktarılmasında kullanılır
ve bazı durumlarda sözel iletilerden daha etkili olur (Pease, 2003: 10). Örneğin, bir yöneticinin yanında çalışan birisini kaşlarını kaldırarak dinlemesi dikkatini konuşulan konu
üzerinde yoğunlaştırdığının bir göstergesidir. Aynı şekilde odanın kapısını hızla çarparak dışarıya çıkmak kızgınlığı ifade eder. Bazı sözsüz iletişim davranışları dünyanın her
yerinde aynı anlama gelmesine karşın (mutlu olunca gülümsemek, kızgın olunduğunda
kaşların çatılması gibi) pek çok davranış ve göstergelerin kültürden kültüre farklılıklar
gösterdiğini unutmamak gerekir.
Sözsüz iletişim kişilerarası davranış ve tavırların aktarılmasında kullanılır.
Sizde değişik kültürlerde davranışların ne anlama geldiğini araştırabilirsiniz.
Sözsüz iletişim beden dilinin yanısıra giysiler,renkler, mekan kullanımı gibi ögelerle
de gerçekleşir. Kısaca insanlar davranışları ve başka kullandıkları aracılar ile sözsüz iletişimi gerçekleştirmiş olurlar.

SÖZSÜZ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

Beden dili bedenin çevresine yaydığı bir dizi iletinin oluşturduğu dildir. Beden dili insanların susarak konuştuklarıdır (Salmış, 2011: 21-22). İnsanlar sınırlı sayıda sözcüklerle
sınırsız olan duygu ve düşüncelerini anlatmak da zorlanabilirler. İşte bu noktada beden
dili araya girer ve insanların belki de farkında olmaksızın iç duygularını aktarmalarına
yardımcı olur. Bunun yanısıra beden dili sözcükleri, cümleleri yani konuşmayı destekleyen ve güçlü kılan bir iletişim sürecidir.
Beden dili bedenin çevresine yaydığı bir dizi iletinin oluşturduğu dildir.
1. Beden dilini bu kadar önemli yapan ögeler şöyle sıralanabilir (Kaşıkçı, 2006:
86-89).
2. Kişinin kendini tanıması ve iç dünyasından haberdar olmasına olanak sağlar.
3. Kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlar.
4. Kişinin kendisini ifade etmesini sağlar.
5. İnsanların birbirlerini sevip, saygı duymalarına destek olur.
6. Kişinin karşısındaki insanı etkilemesini sağlar.
7. Kişinin karşısındaki insanı anlamasını ve ona ulaşmasını sağlar.
8. Kişinin konuşmasına bütünlük, iletişimine renk ve kalite katar.
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9. İletişime duygusal faktörler katar.
10. Beden dilini doğru/yanlış kullanmak kişinin zekası ve kontrol mekanizması hakkında karşı tarafa bilgi verir.
Böylece beden dilini kullanarak kişi karşısındaki insana kendi kimliği ve o andaki duyguları hakkında bilgi verir. Aynı şekilde karşısındaki insanın beden dilini okuyarak onun
kimliği ve duyguları hakkında da bilgi edinir.

BEDEN DİLİNİN ÖGELERİ: DAVRANIŞ VE PROKOLDEKİ YERİ
Beden dilinin ögeleri şöyle sıralanabilir:
1. Mimikler ve Jestler
2. Başın Kullanımı (Gözler, saçlar, dudaklar)
3. El hareketleri
4. Ayaklar
5. Duruş Biçimleri

Mimikler ve Jestler

Yüzümüzde bulunan 20 kas grubunun beyinden gelen iletilerle kasılıp gevşemesiyle ortaya çıkan duygu yansımasına mimik denmektedir. İçimizde hissettiğimiz ancak yoğun olan
duygulanma vücudun dışında kendini gösterir. Mimikler bu yüzden gözlenebilir, içten
dışa yansıyan duyguların davranışlarıdır. Mimikler bir iletişimi başlatma, devam ettirme,
bitirme gücüne sahiptir (Kaşıkçı, 2006: 91). Jestler ve mimikler diğer kişilere görsel sinyaller gönderen hareketlerdir. Bir jestten sözedebilmek için yapılan hareketin bir başkası
tarafından görülmesi ve yaşanan duygu ve düşünceyle ilgili bir bilginin karşıdaki kişiye
aktarılması gerekir. Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri, baş,el kol, ayak,
bacak ve bedenin kullanımı ise jestleri oluşturur (Salmış, 2011: 80-81).
Jestler ve mimikler diğer kişilere görsel sinyaller gönderen hareketlerdir.
Mimikler yüzü anlamlı kılan göstergelerdir. Mimiklerini donuk kullanan insanlar genellikle soğuk ve duygusuz olarak algılanabilirler. Sosyal yaşam içerisinde davranışlarda
ve protokol kuralları içerisinde de mimik ve jestlerin büyük önemi vardır. Örneğin, yüzümüz gergin ve kasılmış bir biçimde karşımızdaki kişiyi dinliyorsak onunla iletişim kurmadığımızı ve konuşmasını bir an önce bitirmesini istediğimizi vurgulamış oluruz. Böyle
bir mimik kullanımı görgü kuralları açısından yanlış bir kullanımdır. Çünkü karşımızdaki
insana saygı göstermediğimizi vurgulayan bir davranış sergilenmiş oluruz. Böyle bir durumda görgü kuralları açısından karşınızdakinin konuşmasını kesmek zorunda kalırsanız
mutlaka bunun nedenini belirtip, özür dilemeniz gerekir.
Jestler ise yukarıda da değinildiği gibi bedenin genel hareketlerini kapsar. Ellerin, kolların, ayakların hareketleri jest olarak adlandırılır. Bilinçli ve bilinçsiz yapılanlar olmak
üzere jestleri ikiye ayırmak olanaklıdır. Evdeki misafirden sıkıldığınızda ve gitmesini istediğinizde esnemek yeterli olacaktır. Bu bilinçli yapılmış bir jesttir. Ancak gerçekten uykunuz gelmişse istem dışı esneyebilirsiniz. Sizin kontrolünüz dışında gerçekleştiği için bu
davranış bilinçsiz yapılan jestler arasında yer alır (Kaşıkçı, 2006: 99).
Sizde çevrenizde bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan jestleri gözlemleyiniz.
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İnsanın ilk baktığı yer, yüzüdür ve insan yüzü bir ekran gibidir. Yüz, insanların parmak
izi kadar eşsiz ve özeldir. İnsan yüzlerini hafımızda tutmamızın bir nedeni de bu benzersizliktir. Yüzden başlayarak vücudun verdiği iletiler bir bütün içinde okunmaya çalışılır
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(Salmış, 2011: 89). Mimikler kadar başın kullanımı da sözsüz iletişim de önemli bir yer
tutmaktadır.

Yüz İfadeleri ve Başın Kullanımı

Beden dilinin en belirgin ve kesin anlamları yüzdedir. İnsanlar bakar, güler, ağlar. Bir yüzde yüzlerce anlam vardır. İnsanlar genellikle duygu ve yüz ifadelerinin birbirleri ile doğrudan ilişkili olduğuna inanmaktadırlar. Ancak yapılan araştırmalar kişiye ve toplumsal
yapıya özgü bilinç ve bu bilincin oluşturduğu düşüncenin, insanın yüz ifadesini etkilediğini göstermiştir (Baltaş ve Baltaş, 1992: 45).
Başımız, bedenimizin ana kontrol merkezi gibidir. Başımızla yaptığımız hareketlerin
başlıcaları onaylama hareketleridir. Bir şeyi onaylarken adeta kafamızı onayladığımız şeye
yaklaştıracak biçimde öne ve arkaya doğru sallarız. Reddetme de ise kafa sağa sola doğru birkaç kez sallanır. Ülkemizde reddetmeyi kafayı geri atarak, kaşları yukarı kaldırarak
yapanlar da vardır. İlgiyle dinlediğimiz birine kafamızı yaklaştırırız. İlgimizi çekmeyen
bir durum varsa da kafamızı geri ya da zıt yöne çeviririz (Kaşıkçı, 2006: 99-100). Günlük
yaşam içerisinde çok yakın olduğumuz kişiler arasında kafamızı yaklaştırarak dinlemek
olağan karşılanabilir. Ancak iş yaşamında ya da günlük yaşam da çok tanımadığımız insanları bu şekilde dinlemek görgü kuralları açısından doğru bir davranış değildir. İlgilendiğimizi gülümseyerek ya da başımızı sallayarak (onaylama hareketi) gösterebiliriz.
Bunların yanısıra başın hareketleri pek çok duygu ve davranışın göstergesidir (Kaşıkçı,
2006: 100-104).
• Başın yere doğru bakışı negatif bir davranışı içermektedir. Yere doğru eğilmiş bir
baş çaresizliği, depresyonu ve bitkinliği ifade edebilir.
• Başın öne eğilerek yere bakılması davranışı genellikle suçlu psikolojisinde gözlemlenmektedir. Ancak yas durumunda başın öne eğilmesi de bir görgü kuralıdır.
• Başın sağa ya da kalp hizasında sola yatışı çaresizliği, güçsüzlüğü, uykusuzluğu,
yorgunluğu, kaybolan ilgiyi, umutsuz bir ruh halini simgeler. İnsanlar baskı altındayken, hastayken, yorgun ve uykusuzken bu davranışı sergilerler.
• Başın öne eğilmesi saygının göstergesidir. Türk kültüründe ve Uzakdoğu kültüründe saygı göstergesi olarak kullanılır.
• Başın yana doğru yatırılıp, karşımızdaki insana bakmamız ise sevgi ve şefkat duygularımızı ortaya çıkarabilir.
Başın sözsüz iletişim içinde kullanılmasında saçlar da önemli bir yer tutar. Saçlar özellikle kadınların etkin bir biçimde kullandıkları beden dili ögelerinden biridir (Kaşıkçı,
2006: 104). Bizde karşımızdaki kişiyi pek çok kez saçına göre değerlendirebiliriz. Örneğin,
saçları çok kısa bir erkeğin asker olduğunu ya da saçları mavi boyalı bir kadının marjinal
olduğunu düşünebiliriz. Genel görgü kuralları içerisinde ise saçların her zaman temiz ve
düzenli olması tercih edilmektedir. Özellikle iş görüşmelerine ya da işe giderken saç bakımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Dağınık ve kirli saçlarla dışarıya çıktığımız zaman
insanların bizi dikkate alması ve dinlemesi oldukça zor olacaktır. Çünkü biz diğer beden hareketlerinde olduğu gibi saçlarımız aracılığıyla da karşımızdaki insanlara kendimiz
hakkında bilgi vermiş oluruz.
Saçların yanısıra gözler de sözsüz iletişimin önemli bir parçasıdır. Başka bir insanla ne
zaman, ne kadar sıklıkla göz göze gelindiği, ilişki hakkında çok önemli iletiler göndermenin yoludur. Birisinin gözünün içine dik dik bakmak egemenliğe karşı bir meydan okumadır. Konuşmanın başında gözle temas kurmak, dinleyiciyi dikkat göstermeye zorlama
arzusunun bir sonucudur. Aynı şekilde konuşma sonrası yapılan göz teması ise samimi bir
ilişkiyi ve izleyiciden geri besleme almayı isteyen bir davranıştır (Fiske, 1996: 97).
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Resim 5.1

Gözler sözsüz
iletişimin önemli bir
parçasıdır.

Bir insanın iletişimde ilk bakılan yanı gözleridir. İnsanın içini okumada, duygularını
anlamada çoğu kez gözlere bakmak yeterlidir. Çünkü bir insanın bakışı her şeyi anlatmaya
yeterli olabilir. Liderlerin yeteneklerinden biri de gözleri okuyabilmeleridir (Salmış, 2011:
91-92). İletilerin bakışlar ile anlaşılması pek çok davranışı içinde barındırmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.
• Gözle dışarıda bırakma göz aracılığı ile karşınızdaki kişiyi yok sayma anlamına
gelir. Karşınızdaki kişiyi ya da sizin önemsenmediğinizin işaretidir. Üstünlük taslama anlamınada gelir (Salmış, 2011: 93). Özellikle iş ilişkilerinde böyle bir davranış
genel görgü kuralları açısından yanlış bir davranıştır. Ne olursa olsun bu tür davranışlardan kaçınmak gerekmektedir Özellikle iş görüşmelerinde gözlere doğrudan
bakmak yerine alın bölgesine bakmak kişinin ciddiyetini gösterir ve karşınızdaki
kişi sizi dikkatle dinler.
• Karşıdaki kişinin gözüne az bakmak güvensizliği, çok bakmak ise diklenme ya da
taciz etmeyi gösterir. Kesik kesik bakan insanlar ise güven verici değillerdir (Kaşıkçı, 2006: 106).
• Gözlerin karşısındaki kişiden kaçırılması ise suçluluk psikolojisini gösterir. Çünkü
göz göze konuşmak dürüstlük ve ciddiyetin göstergesidir. İnsanlar suçlu olduklarında karşısındakinin gözüne bakamaz. Çünkü gözler yalan söylemez.
• Yan bakışlar ise gizlilik göstergesidir. Gizli işler yapan kişilerin davranışları arasındadır. Özellikle kalabalık ortamlarda bu tür davranışlar sergileyen kişilere dikkat
etmek gerekir (Kaşıkçı, 2006: 108).
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Sizde çevrenizdeki insanların bakışlarına dikkat ederek nasıl iletiler verdiklerini anlayabilirsiniz.
Saçlar ve gözlerin yanısıra baş hareketleri içinde dudakların da önemli bir yeri vardır.
Dudakların hareketi ile insanlar çevrelerine pek çok şey anlatabilirler.
Gülen dudaklar barış iletisi verir. Özellikle günlük yaşam ve iş yaşamı içerisinde
güleryüzlü olmak görgü kuralları açısından önemlidir. Güleryüzle bir konuğu karşılamak ya da bir yöneticinin yanına girmek hem o kişilere saygı gösterildiğinin hem
de kişilerin sizin yanınızda rahat edebileceklerinin bir göstergesidir. Yöneticiyi ziyarete
gelen konukların sekreter tarafından güler yüzle karşılanması kurum itibarı için önemli
bir davranıştır.
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Resim 5.2

Gülen dudaklar barış
iletisi verir.

Saldırı ve nefret anında dudakların şekli değişir. Sıkıntılı ve endişeli anlarda dudaklar
ısırılır ya da sıkılır. Duygusal anlarda, konuşacak güç bulunmadığında ise dudaklar kenetlenir. Aynı şekilde suşluluk ve pişmanlık anında da dudakların kenetlendiği gözlemlenmiştir. Beğenilmeyen bir şey karşısında ise dudaklar büzülürken, tiksinti anında dudaklar
gerilir (Kaşıkçı, 2006: 111-112).
Resim 5.3
Sıkıntılı ve endişeli
anlarda dudaklar
ısırılır ya da sıkılır.

Çene ise genellikle kişisel gücün simgesidir. Örneğin, kare ve köşeli çeneler güç ile
ilgilidir. Yuvarlak çeneler açık kalpliliği ifade etmektedir. Çeneyi saran derinin gevşek ve
sarkık olması kişilik izlenimini zayıflatmaktadır (Gürgen 1997: 88).
Böylece yüz ifadeleri ve baş hareketleri ile sözsüz iletişimin bir bölümü gerçekleşmiş
olur.

El Hareketleri
Eller sözcüklerin dışa vurulmuş biçimleri olarak görülmektedir. El bir anlamda insan
demektir. Eller dilin sözcüleridir. Ellerin verdiği iletiler beden dili içerisinde çok yaygın
olarak kullanılmaktadır ve bu iletiler genel olarak evrenseldir. Eller bir kişinin bedensel
kimliğinin oluşmasında öne çıkmaktadır. Ellerin dili son derece güçlüdür (Salmış, 2011:
115-116). Örneğin, sevilen insanın eli tutulur ya da bizim kültürümüzde olduğu gibi saygı
duyulan insanların ve büyüklerin eli öpülür.
Eller aracılığı ile karşımızdaki kişinin duygularını anlamak olanaklıdır. Karşımızdaki
kişinin ellerine bakarak onun kişiliği hakkında önceden bilgi edinilebilir (Salmış, 2011:
117-118).
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•
•
•
•
•

Açık eller kişinin olduğu gibi göründüğünü gösterir.
Kapalı eller sinirli olma davranışının göstergesidir.
Yarı açık eller dengeyi ifade etmektedir. Kişilikte denge durumunu gösterir.
Cansız eller, dalgınlığın, iyi düşünememenin ve kararsızlığın göstergesidir.
Canlı eller akılcılığın, kararlılığın ve yaşama sevincinin göstergesidir.

Resim 5.4
Karşımızdaki kişinin
ellerine bakarak onun
kişiliği hakkında
önceden bilgi
edinilebilir

Bunların yanısıra günlük yaşam ve görgü kuralları açısından ellerin yeri de önemli
davranışları göstermektedir. Örneğin, ellerini nereye koyacağını bilemeyen insanlar çekingen ve içe kapanık olarak nitelendirilebilir. Özellikle iş görüşmelerinde buna dikkat
etmek gerekmektedir.
Ellerle birilerine dokunma sevgi, dostluk ifadesidir. İnsanlar iletişimde olmak istediklerinde karşılarındaki kişiye dokunurlar. Ast-üst ilişkilerinde üst astın omzuna, sırtına
(pek tavsiye edilmemesine karşın) dokunabilir ve ona karşı olumlu bir bakış olduğunu
gösterebilir. Ancak aynı davranışı astın yapması beklenmez (Kaşıkçı, 2006: 127). Görgü
kuralları açısından önemli bir el hareketi de tokalaşma ya da el sıkışmadır.
El sıkma konusunda genel kural şöyledir: Kadın erkeğe, yaşlı gence, statüsü daha yüksek olan daha altta olana önce elini uzatmak durumundadır. El sıkıldığı zaman karşıdaki
kişinin yüzüne bakılması gerekir. Bu bakışa içten bir gülümseyiş eklendiği zaman karşıdaki kişiye önem verildiği gösterilmiş olur. Ayrıca uzatılan eli çok fazla sıkmak görgüsüzlük
olarak nitelendirilebilecek bir davranıştır. Görgülü bir kişinin el sıkışı; fazla değil ama
yeterince enerjik ve kısa ama aceleci olmamalıdır (Aksun, 1980: 25). Ayrıca erkekler el
sıkmak için mutlaka ayağa kalkmalıdırlar. Kadınların böyle bir davranış sergilemelerine
gerek yoktur. Ancak, kadınlar kendilerinden büyük ve saygı göstermeleri gereken kişilerin
ellerini sıkarken ayağa kalkabilirler. Aynı davranış resmi yönden büyük olan kişiler için de
uygulanmalıdır (Kurtbay, 1991: 22).
Tokalaşma ya da el sıkma davranışında toplumsal görgü kuralları ve toplumsal konumlar
dikkate alınmalıdır.
Birisiyle ilk kez karşılaşıldığında ve geleneksel olarak bir el sıkışmayla selamlaşıldığında üç temel davranıştan biri iletilir. Bunlar hakimiyet, “Bu insan üzerimde egemenlik kurmaya çalışıyor, temkinli olmalıyım”, edilgenlik; “Bu insanın üzerinde egemenlik
kurabilirim. Ne istersem yapabilirim” ve eşitlik; “Bu insandan hoşlandım. İyi anlaşacağa
benziyoruz”. davranışlarıdır (Pease, 2003: 43). Buna göre,
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•

Egemenlik, el sıkışma sırasında elinizi avucunuz aşağıya bakacak şekilde çevirerek
iletilir.
• Teslimiyet, avuçların yukarıya çevrilerek el sıkışılmasıdır.
• Eşitlik avuç içlerinin dikey bir biçimde kavranmasıdır (Pease, 200: 44 ).
Böylece eller aracılığı ile iletişim kurulur ve karşıdaki insana pek çok ileti ulaştırılmış olur.

Ayaklar
Ayaklar da ellerde olduğu gibi farkında olmadan pek çok ileti verirler. Genelde beden
dilinde el, yüz hareketleri kontrol edilmeye çalışılsa da iletiler en uzak noktada ayklarda
kendini göstermektedir. Ayakların verdiği iletiler cinsiyet ayrılıklarına ya da kültürel farklılıklara göre değişiklik gösterebilir.
Ayakların duruş biçiminin de pek çok anlamı vardır. Buna göre;
• Ayakları kavuşturmak bir kapalılık durumunu göstermektedir. Hüznü ve olumsuz
bir ifadeyi de içeriğinde taşır.
• Bacak bacak üstüne atmak rahatlacı bir harekettir. Özellikle diplomatik çevrelerde
bu hareket, bir mesaj biçimini oluşturur. Özellikle devlet başkanlarının karşılıklı
görüşmelerinde bacak bacak üstüne atmak bir görgü kuralıdır (bunun en iyi örneği
özellikle Beyaz Saray’da ki görüşmelerde sergilenmektedir). Diplomatik yaklaşım
ve rahatlık bu davranışın bir yönünü oluştururken kültürel değerlerde başka bir yanını oluşturur. Örneğin, Türk kültüründe büyüklerin yanında bacak bacak üstüne
atmak bir saygısızlık göstergesidir. Bunun yanısıra cinsiyet farklılıkları açısından
bakıldığında ise bacak bacak üstüne atmak kadınlar için kendilerini koruma ve
güvence altına almanın bir davranışı olarak ortaya çıkmaktadır.
• Bacakları paralel oturmak ise iletişim isteğinin göstergesidir. Böylesi bir hareket
iletişimde rahatlığı ifade eder. Bu oturuş biçimi daha çok yakınlık duyulan ortamlarda yapılan bir davranıştır. Ayrıca iş görüşmelerinde bir saygı göstergesi olarak
bu hareket gerçekleştirilir (Salmış, 2011: 151-156).

Duruş Biçimleri
Kişilerin duruş biçimlerine bakarak onlar hakkında bilgi edinmek olanaklıdır. Sözsüz iletişimde önemli bir yer tutan beden dili içerisinde duruşların önemli bir yeri vardır. Örneğin, kişinin karşısındaki kişiye yönelik olarak durması ve bakarak konuşması iletişime açık
olduğunu göstermektedir. Sırtı dönük olarak duruyorsa iletişim kurmak istemediğini göstermektedir. Görgü ve protokol kuralları açısından da duruşlar önemli bir yer tutmaktadır.
Oturma, ayakta durma ve uzanma biçimleri yukarıda da değinildiği gibi pek çok anlam aktarabilir. Bunlar çoğunlukla kişilerarası tutumlarla ilgili davranışlardır. Düşmanlık,
üstünlük ya da aşağılık duyma duyguları duruşla gösterilmektedir. Duruş aynı zamanda
duygusal durumu, özellikle gerilimin ya da rahatlamanın yoğunluğunu da gösterbilir. Bununla birlikte duruş yüz ifadelerinden daha zor kontrol edilebilen bir davranış biçimidir.
Örneğin, endişeyi yüz ifadesi gizlese bile duruş gizleyemeyebilir (Fiske, 1996: 97).
Duruşlarla ilgili en önemli konulardan birisi üst statüdeki kişilerin çevresindekilere
göre daha üstte durmasında yarar vardır. Üst satatüdeki kişilerin yürüyüş sırasında önde
ya da kalabalık yürünüyorsa, ortada olması gerekir. Böyle bir topluluk karşıdan görüldüğünde hiç kimse tanınmasa bile gücün, yetkinin kimde olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.
Ortada olmanın verdiği statüko ve güç toplantılarda, masa düzeninde de kendini gösterir.
Statüsü en fazla olan kişi tam ortada, lider koltuğunda oturur (Kaşıkçı, 2006: 162-163).
Protokolde oturma düzeninde de temel kural en üst unvandaki kişinin ortada, sağ tarafta
birinci öncelikli kişinin, sol tarafta ise ikinci öncelikli kişinin yer almasıdır. Taşıtlarda ise
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birinci öncelikli kişi sağ arka koltuğa oturur. Protokol düzeninde şoförün yanına mihmandar ya da tercüman oturur. Cumhurbaşkanının taşıtında ise şoförün sağına başyaver
oturur. Taşıt konvoyunda yer alan araçlarda şeref konuğu ya da üst kademedeki kişiler
taşıtlara binmeden diğer kişiler taşıtlara binmemelidir (Sevinç, 2004: 66).
Protokolde oturma düzeni önemli bir yer tutmaktadır. En üst unvandaki kişinin mutlaka
ortaya oturtulması gerekir.
Bunun yanısıra farklı oturma biçimlerinin de anlamları farklıdır. Koltuk ucuna ya da
sandalyeyi ters çevirip oturmak kendine olan güveni göstermektedir. Çünkü ortada oturulması gereken pek çok alan varken o kişi farklı davranıp, farklılaşarak güç ve güven
gösterisinde bulunmaktadır. Otururken dik durmak da bir güven gösterisidir. Kamburu
çıkartarak oturmak ise pasif ve ezilmeye uygun bir insan görüntüsü vermektedir. Aynı şekilde dik yürüyen insanlar da özgüvenlerinin yüksek olduğunu göstemiş olurlar (Kaşıkçı,
2006: 162). Oturma düzenleri açısından bakıldığında ise yan yana oturan kişiler işbirliği
içerisindedirler. Birbirine rakip kişiler genellikle yüz yüze otururlar.
Sözsüz iletişim açısından önemli bir öge de bedensel temastır. Farklı bedensel temaslar
ile karşımızdaki kişilerle iletişim gerçekleştirebiliriz. Örneğin, dokunma, bir insana bizim
için önemli olduğunu göstermenin bir yoludur. Ancak bedensel temasın da kültürden
kültüre farklılıklar gösterdiğini unutmamak gerekir (Bilbil, 2003: 397).

BEDEN DİLİNİN GÖSTERGELERİ: DAVRANIŞ VE
PROTOKOLDEKİ YERİ

Beden dilinin yukarıda sözü edilen ögelerinin dışında başka göstergeleri de vardır. Bu
göstergeler giyim- kuşam, renkler, mekan ve zaman olarak sıralanabilir.
Sözsüz iletişimde göstergelerin tıpkı beden dilinin diğer ögelerinde olduğu gibi büyük bir önemi vardır. Bu göstergeler aracılığı ile sözsüz iletişim süreci tamamlanmış olur.
Çünkü iletişimin gerçekleşmesi için göstergelerden yararlanılır ve bir anlam oluşturulur.
Böylece insanlar göstergeler aracılığı ile karşılarındaki insanlara kendi kişilikleri, kimlikleri ve sosyal konumları hakkında bilgiler aktarırlar. Örneğin, giyinilen kıyafet, kullanılan aksesuarlar, arabalar, yaşanılan mekanlar kişinin cinsel kimliği ve sosyal konumu
hakkında bilgi verici göstergelerdir. Aynı şekilde karşıdaki insan hakkında da ilk olarak
bu göstergeler aracılığı ile bilgiler edinilir. Ancak göstergelerin toplumsal uzlaşımlara dayalı olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin, Türk toplumunda erkeklerin etek giymeleri
normal bir davranış olarak karşılanmazken, İskoçya’da erkeklerin etek giymesi normal bir
davranış olarak görülmektedir.
Uzlaşımlar herhangi bir kültürün deneyiminin ortaklaşa paylaşılan merkezini oluşturmaktadır. Bunlar, toplumsal varoluşumuzu anlamamıza ve kendimizi kültürümüz içinde
konumlandırmamızı olanaklı kılar (Fiske, 1996: 112). Kültür, bütün uzantılarıyla toplu
yaşamın vazgeçilemeyecek ortak paydasını, dayanağını, düzenini oluşturur. Akrabalık
ilişkileri, terbiye, görgü kuralları, gelenek ve görenekler, inanç, her türlü kurumlaşma,
yasalar, toplumsal saygınlık, selamlaşma biçimleri, giyim kuralları, insanların duygu ve
düşüncelerini geliştiren, insanı olgunlaştıran sanatlar, hepsi belli deney ve bilgi birikimlerini taşıyan sistemler oluşturarak kültürü meydana getirirler. Kısaca kültür; her türlü araç,
bilgi, düşünce ve toplumsal yapılanmanın tümüne verilen addır. Kültür iletişimle özdeş
değildir ama iletişimden ayrı düşünülemez (Erkman, 1987: 14). Dolayısıyla kültürümüze
üyeliğimizi sadece ortak kodlar aracılığı ile hissedebiliriz. Ortak kodları kullanarak kendimizi kültürümüze dahil ederiz ve kültürün devamlılığını sağlamış oluruz. Kültürün etkin,
dinamik ve canlı bir organizma olmasının en önemli nedeni, üyelerinin bu kültürün ile-

5. Ünite - Sözsüz İletişimde Davranış ve Protokol

tişim kodlarını etkin biçimde kullanmalarıdır (Fiske, 1996: 112). Kuşkusuz sözsüz iletişimin göstergeleri de kültür açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Kültür, her türlü araç, bilgi, düşünce ve toplumsal yapılanmanın tümüne verilen addır.
Sözsüz iletişimin göstergeleri arasında ses tonu ve susma önemli bir yer tutmaktadır.
Ses, tonu, yüksekliği, rezonansı ve temposu ile kişinin duygularının en önemli aktarıcılarından biridir. Kişinin mutluluğunun, hüznünün, samimiyetinin, tereddüdünün bir
göstergesidir ses tonu. Kısaca bütün duygular ses tonu ile aktarılır (Baltaş ve Baltaş, 2006:
31). Ses tonları kendi içinde yumuşak-inandırıcı, kızgınsert, sıcak-sempatik, soğuk-kayıtsız sesler olmak üzere gruplandırılmaktadır. Konuşurken o anki duygularımıza göre
bu ses tonlarını kullanırız. Örneğin, yumuşak- inandırıcı bir ses tonu insanları yatıştırır
ve sahibine saygınlık kazandırır. Kızgın-sert ses tonu insanları kızdırır. Sorunları çıkmaz
bir hale getirir. Sıcak-sempatik ses tonu güven verir, işbirliğini özendirir. Soğuk-kayıtsız
ses tonu ise lütfediyormuş gibi bir duygu uyandırır, ilgisizlik gösterir (Gürgen, 1997: 93).
Görgü ve protokol kuralları açısından karşıdaki insana saygıyı göstermek için özellikle iş
yaşamında yumuşak-inandırıcı ses tonu ile sıcak-sempatik ses tonunu kullanmakta fayda
vardır. Böylece hem kişinin hem de kurumun itibarının sağlanmasında önemli bir adım
atılmış olur.
Susma ise genellikle insanları sıkıntıya sokan bir göstergedir. Susma raslantısal değildir. Her susmanın iletişimde değişik yorumlara ve sonuçlara yol açabilecek kendine özgü
anlamları vardır. Bazen kişi kızgın olduğunu göstermek için dişlerini sıkarak, bazen karşısındakinin sözleri ilgisini çektiğindan dolayı dikkatle dinlemek için, bazen sıkıldığı için
susar (Gürgen, 1997: 93-94). Toplumsal görgü kuralları açısından sıkıldığını belli ederek
susmak doğru bir davranış değildir.
Bunların yanısıra sözsüz iletişimin göstergeleri aracılığı ile toplumda varolan görgü
kural ve davranışlarını sergilerken bir yandan da bu göstergeler aracılığı ile kültürün canlı
kalması sağlanmış olur. Bu göstergeler, giyim- kuşam, renkler, zaman ve mekan olarak
sınıflandırılabilir.

Giyim-Kuşam

Sözsüz iletişim içerisinde giysilerin büyük bir önemi vardır. Çünkü giyilen giysiler de kişinin kimliğini yansıtma da en önemli ögelerden birisidir. Giysilerin görsel bir dil oluşturduğunu unutmamak gerekir. Sabah kalktığımız zaman dolabımızı açarız ve gideceğimiz
yere ve hava durumuna göre kıyafetlerimizi seçeriz. Yaptığımız bu seçme ve düzenleme
işlemi ile kendimizi ifade ederiz. Günlük yaşam içerisinde seçilen giyisiler ile belki de
yüzyüze iletişimden daha etkili bir iletişim biçimi gerçekleştirilmektedir. Giysiler aracılığı
ile bir tarz oluşturulması, giysiyi taşıyan kişinin kimliğinin, durumunun, toplumsal konumunun oluşturulması sözsüz iletişim açısından büyük önem taşımaktadır. Giyim kuşam
kodlarının modaya bağlı olarak sürekli değişmesine ve giysiler aracılığı ile bir tarz oluşturulmasına karşın giysi seçiminin de kültüre bağlı olarak gerçekleştirildiği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Giyimimizi belirleyen moda tasarımcıları olmasına karşın genellikle insanların kendileri için değil başkaları için giyindikleri bilinmektedir. Örneğin, hiç kimse evinde takım
elbise ile oturmaz. Ancak dışarıya çıktığı zaman giysilerini değiştirir ve toplumsal arka
planı düşünerek giysilerini seçer.İnsanların giyim biçimleri, onların sosyal zekaları ile de
yakından ilgilidir. İnsanın kendini tanımlaması, giyimiyle olanaklı olmaktadır. Statüler,
meslekler, toplumsal ilşki ve kültür, eğitim düzeyi bu tercihlerde önem kazanmaktadır.
Giyim bunların yanısıra psikolojik bir veri olarak da algılanmaktadır. Giysilerin beden di-
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linin bir örtüsü olduğu unutulmamalıdır. Kişi ruhsal durumuna göre de giyinebilir. Nasıl
giyinildiği aslında kişiliği yansıtır. Örneğin, koyu renk giysiler, ciddiyeti ve ağırlığı, açık
renk giyisiler ise sadeliği, sağlığı ve duygusallığı gösterir (Salmış, 2011: 237-238).
Görgü ve prokol kuralları açısından bakıldığında ise giysilerin önemi daha fazla ortaya
çıkmaktadır. Gidilen yere göre giyinmek görgü kuralları açısından önemlidir. Örneğin, bir
öğretmenin derse giderken özensiz bir şekilde giyinmiş olması hem işine hem de öğrencilerine karşı saygısızlığının bir göstergesidir. Ayrıca bu durumdaki bir öğretmenin öğrencileri ile sağlıklı bir iletişim kurması da olanaksızlaşmaktadır. Dolayısıyla giyim kuşam
da çağdaş yaşamın ana ögeleri göz önüne alınarak, nerede, nasıl giyinilmesi bilinirse hem
sözsüz iletişim hem de görgü ve protokol kuralları açısından doğru bir seçim yapılmış
olur.
Giyim- kuşam da gözönüne alınması gereken en önemli öge giysilerin temiz olmasıdır.
Kıyafet insanların birlikte yaşamlarının yani kültürün ortaya çıkardığı bir şey olduğuna
göre, başkalarını rahatsız etmemek gözetilmesi gereken ilk kuraldır. Bunun yanısıra sadelik ve uyum da giyisi seçiminde önemli faktörler arasında yer almaktadır.
Giyim kuşam da en önemli ögeler temizlik, sadelik ve uyumdur.
Gerek gündelik yaşamda gerekse iş yaşamında doğru giyinmek önemlidir. Her zaman
temiz ve düzenli olmaya çalışılmalıdır. İş yerinde çalışılan makama göre giyime özen gösterilmelidir. Çünkü kişiler kurumu temsil ederler. Bu yüzden hem kurum hem de kişiler
açısından doğru giyinmek önemlidir. Devlet hizmetleri, politika, hukuk, bankacılık gibi
sektörlerde hem bayanlar hem de erkekler için klasik giyim biçimi uygundur. Koyu renk
takımlar seçilmelidir. Giysilerde aşırılıktan kaçınmalıdır (Sevinç, 2004: 8). Günlük yaşam
içerisin de de kıyafetlerin gidilecek yere göre seçilmesi önemlidir. Gidilecek yer ve zamana
uygun giyinmek, bazı temel kuralları bilmeyi ve bunlara uymayı gerektirmektedir. Örneğin, işe giderken ya da bir arkadaşımızı ziyarete giderken nasıl giyinilmesi gerektiğini bilmek gerekir. Resmi bir daire de çalışılıyorsa erkeklerin takım elbise giymeleri, kadınların
ise etek-ceket ya da pantolan-ceket giymeleri uygun olmaktadır. Gündüz kıyafeti ile gece
kıyafetinin farkları nelerdir? Bunların özellikleri bilinmezse zor durumda kalınabilir.
Erkek giyiminde ceketin önemli bir yeri vardır. Öncelikle ceketin bedene uygun olması gerekir. Özellikle düğmeleri iliklenmeyen ceketler kişisel imaja zarar verebilir. Bir
sonraki konuda değinileceği gibi renk seçimi de kıyafette önemlidir. Koyu renkler ciddi
ve profesyonel olarak algılanma konusunda önemlidir. Ancak kişi sert bir mizaca sahipse
koyu renkten uzaklaşıp, pastel renklere yönelmelidir. Pantolonlar ise temiz, doğru ütülenmiş ve boya uygun olarak seçilmelidir. İş yaşamında pantolon rengi takım elbiseyle
uyumlu olmalıdır. Spor giyim içinde, renkli pantolonlar tercih edilebilir. Kot pantolon
özellikle profesyonel iş yaşamında tercih edilmemektedir. Gömlek kullanımında ise gömleğin düzgün ve ütülü olması, yakalarının ve kollarının temiz olmasına dikkat edilmelidir
(Kaşıkçı, 2006: 25-27).
Erkek resmi elbiseleri ise genel olarak üçe ayrılmaktadır: takım elbise, smokin ve frak.
Takım elbise, resmi gündüz elbisesidir. Ayrıca cenaze törenlerinde, gündüz olan her türlü
resmi faaliyetler ve toplantılarda giyilebilir. Smokin, resmi ve resmi olmayan tüm sosyal
faaliyetlerde akşam giyilebilen bir kıyafettir. Resepsiyonlar, her türlü partiler, kokteyller,
akşam yemekleri gibi etkinliklerde giyilebilir. Smokin siyah veya koyu renk düz kumaştan
kuyruklu, kuyruksuz, yırtmaçsız bir ceket, aynı renk pantolon, çorap ve ayakkabıdan oluşur. Frak, gündüz ve gece giyilebilen resmi bir elbisedir. Diplomatik kimliğe sahip olanlar,
yüksek devlet memurları, yüksek mevki sahipleri, yüksek rütbeli subaylar diplomasi ile
ilgili işlerde, resmi bayramlarda, resmi partilerde, resepsiyonlarda, balolarda ve resmi ak-
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şam yemeklerinde bu kıyafeti giyebilirler. Frak ceketi, arkası diz kıvrımına kadar uzanan
kuyruklu ve yırtmaçlıdır. Pantolon ceketle aynı kumaştandır (Sevinç, 2004: 8 ). Gündüz
düzenlenen, resmi törenlerde mili bayramlar, cenaze ya da anma törenleri, karşılamalar ya
da uğurlamalar da günümüzde koyu renk elbise giyilmesi uygun olarak kabul edilmiştir
(Kurtbay, 1991: 46-52).
Kadın günlük giyiminde ise ceketlerin giyilen pantolon ya da etekle uyumlu olmasına
dikkat edilmelidir. İş yaşamında desenli ceketlerin yerine düz renk ceketler tercih edilmelidir. Ceketin içine giyilen gömlekler ise pantolon, ceket ya da eteğe uygun olmalıdır.
Profesyonel iş yaşamında açık renkli gömlekler daha çok tercih edilmelidir. Profosyenel iş
yaşamında etek ve pantolonlarda önemlidir. Özellikle deri etek ve pantolonlar tercih edilmemelidir. Etek mini olmamalıdır. Diz üstü iş yaşamında uygun bir etek boyudur. Etek ve
pantolonun renk seçimi de ceketle uyumlu olmalıdır (Kaşıkçı, 2006: 28-29). Kadınların
resmi toplantı ve davetlerde ise tuvalet adı verilen uzun elbise giymesi uygundur. Bu elbiselerin de genellikle koyu renk olması tercih edilmektedir.
Bunların yanısıra özellikle iş görüşmelerine giderken dikkat edilmesi gereken giyimkuşam kodları vardır. Görüşeceğiniz kişi ya da kişilerle ilk karşılaşma anında ilk imajınız oluşmaya başlar ve otuz saniye ile beş dakika arasında ilk imajınızı oluşturursunuz.
Buna göre,
Erkekler, temiz saç ve sakal traşı olmuş, ağır kokmayan bir parfüm kullanmış olmalıdırlar. Ayakkabı rengi pantolon ve çoraba uygun olmalıdır. İş kıyafeti olarak siyah pantolon, siyah çorap ve siyah ayakkabı uygun olabilir. Koyu lacivertte, görüşmeler için uygundur. Beyaz gömlek, siyah kravat, siyah kemer kıyafet uyumu açısından uygundur. Tam
tersi uygun değildir. Yani beyaz ceket, pantolon, siyah gömlek gibi. Koyu tonlar her zaman
üstte olmalıdır. İçe indikçe renklerde yumuşama olmalıdır. Kıyafetlerin temiz ve ütülü
olmasına dikkat edilmelidir. Erkeklerin kravatlarının sade olması üzerinde resimler olmaması iyi bir imaj için gereklidir (Kaşıkçı, 2006: 183). Böylece görüşme sırasında doğru bir
iletişim biçimi gerçekleştirilmiş olur.
Kadınlar içinse, temiz, bakımlı saçlar, abartılmamış hafif bir makyaj ve abartılmamış
bir parfüm kullanılmalıdır. Tırnak temizliği önemli bir temizliktir. Uygun oje ve ruj kullanılmalıdır. Kıyafet olarak, eğer etek tercih edilecekse mini ve dar etek olmamasına, derin
yırtmaçlı olmamasına dikkat edilmelidir. Renk olarak erkeklerde olduğu gibi siyah ya da
lacivert tercih edilmelidir. İçeriye beyaz gömlek giyilebilir. Pantolon giyilecekse ceket ve
ayakkabı renginde olmasına dikkat edilmelidir. Ayakkabı parmaklar dışarıda kalacak şekilde tercih edilmemelidir. Aşırı yüksek topuklar ve topuğu ses çıkaran ayakkabılar giyilmemelidir (Kaşıkçı, 183-184).
Giysilerin yanısıra aksesuarlar da hem sözsüz iletişim hem de görgü ve protokol kuralları açısından önem taşımaktadır. Aksesuarlar bir yandan giysileri tamamlarken diğer
yandan da sözsüz iletişim açısından bir gösterge niteliği taşırlar. Sözsüz iletişimde mesaj
iletmek için başvurulan yollardan biri de aksesuar kullanımıdır. Giyilen kıyafetlerin yanısıra, takılan takılar, rozetler, kullanılan gözlük gibi aksesuarlar aracılığı insanlar çevrelerine çeşitli iletiler yollarlar.
Sizde çevrenizdeki insanlara dikkat ederek aksesuarları aracılığı ile hangi sosyal konumda
olduklarını anlamaya çalışabilirsiniz.
Aksesuar giyimi ve imajı tamamlayan göstergelerdir. Aksesuar daha çok kadınların
dünyasında kullanılmasına karşın giderek erkeklerin de kullandıkları göstergeler arasında
yer almaktadır. Kişilerin seçtikleri aksesuarlar aynı zamanda kişiliklerinin de bir dışavurumudur. Sigara, puro ve pipo kullanımı buna örnek olarak verilebilir. Sigara daha günlük
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ve sıradandır. Genellikle aceleci, çabuk karar veren insanlar sigarayı tercih ederler. Ancak
pipo içmek entelektüel bir imaj yaratmada etkili olur (Salmış, 2011: 271-272).
Kullanılan aksesuarların da giysilerde olduğu gibi girilen ortama uygun olması gerekir.
Örneğin, iş yerine giden bir kadının pahalı ve çok abartılı takılar takması uygun değildir.
Aynı şekilde Salmış (2011: 244)’ın belirttiği gibi erkeklerin kullandığı bir aksesuar olan kol
düğmeleri daha çok resmi davetlerde, toplantılarda, televizyon programlarında kullanılmaktadır. Günlük iş yaşamında kol düğmesi kullanmak abartılı olabilir. Ya da iş ortamında çiçekli, böcekli kravatlar takılması uygun değildir. Aynı şekilde bazen kullanılan aşırı
aksesuarlar yürürken aşırı ses çıkarabilirler (bilezikler, halhal gibi). Çeşitli kulüp, dernek
rozetleri, yüzükleri iş ortamı için uygun aksesuarlar değillerdir. Kadınlarda hızma, halhal
kullanımı profesyonel imaja zarar veren aksesuarlardır (Kaşıkçı, 2006: 38 ).
Günlük yaşam ve iş yaşamı içerisinde giyisilerin ve aksesuarların büyük önemi vardır.
Bu nedenle girilen ortama giyinilmesi hem kişisel imaj hem de toplumda varolan görgü
kuralları açısından önem taşımaktadır.

Renkler

Sözsüz iletişimin önemli göstergelerinden biri de yaşamımızın her anında karşılaştığımız renklerdir. Renkler insanın kendini ifade etmesinin göstergelerinden biridir. Giyisi
seçiminde olduğu gibi renklerin seçimi ile de karşıdaki kişiye iletiler sunmak olanaklıdır.
Renkler de anlamı taşıyan birer göstergedir ve iletişim kurmaya ve imaj yaratmaya yardımcı olurlar.
Sözsüz iletişimin diğer ögelerinde olduğu gibi renklerin anlamı ve kullanımı kültürden kültüre değişiklikler gösterebilir. Dolayısıyla renkleri kültürden ayrı düşünmek
olanaklı değildir. Aynı toplumda yaşayan ve aynı kültürü paylaşan insanlar renk konusunda aynı düşüncelere sahiptirler. Örneğin, pek çok toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da siyah matemin, korkunun, karanlığın rengi olarak algılanırken beyaz saflığın,
temizliğin, masumiyetin rengi olarak algılanır. Ancak başka bir toplumda bu renklerin
anlamları değişebilir.
Renklerin anlamlarına tek tek bakıldığında görgü ve protokol kuralları açısından da
önemli olduklarını görmek olanaklı hale gelmektedir.

Siyah
Gücü, tutkuyu ve gizemi simgelemektedir. Karamsarlığı anımsatmasına karşın soyluluğun
rengi olarak da kullanılmaktadır. Yukarı da da değinildiği gibi renkler kültürden kültüre farklı algılanabilir. Örneğin, Japonya’ da siyah mutluluğun rengi olarak kullanılmaktadır. Konsantrasyonu en çok arttıran renk olarak da bilinmektedir (Sarıhan, 2007: 2).
Renklerin diline baktığımızda siyah sonsuz bir karanlığın simgesidir. İnsanlar üzerinde
bilinmezliğin verdiği korkuyu yaratır. Aynı zamanda hem bilinmezliğin hem de gizemin
simgesi durumundadır. Tüm bu olumsuzluklara karşın siyah bir tepki rengidir. Çünkü,
insan sonsuz karanlıkları dağıtarak bir galibiyete ulaşmak ister. Siyah renk ayrıca kişiliği
daha belirli bir kimliğe de sokar (Yılmaz, 1991: 37-38). Bu nedenle yukarıda da değinildiği
gibi özellikle iş toplantılarında, resepsiyonlarda, davetlerde ve iş görüşmelerinde kadın ve
erkeklerin siyah renkli giysileri tercih etmeleri öngörülmektedir. Bunun yanısıra makam
araçlarının genellikle siyah renkte olması da ciddiyetin ve statünün bir göstergesidir.

Beyaz
Beyaz renk dengeyi simgeler. Bu bir “susuştur”. Ancak “yaşamı canlılığı” içinde taşıyan,
asla “ölüm” gibi olmayan bir susuştur (Atalayer, 1994: 172). Beyaz da daima neşe ve sevinç
öncesinin bir sessizliği vardır. Bundan dolayı da insan psikolojisinde beyaz, ferahlık, so-
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ğukkanlılık, samimiyet ve aydınlık duyguları uyandırır. Toplumsal değerlerde ise beyaz,
“masumiyeti, temizliği ve asaleti” simgeler. Beyaz huzur ve güven verici bir etkiye sahiptir
(Yılmaz, 1991: 43-44). Örneğin, gelinliklerin beyaz renk olması masumiyetin bir simgesi
haline dönüşmesinin göstergesidir. Toplumsal değerler açısından bakıldığında ise kadın
masumiyeti, temizliği, asaleti, duruluğu ve bakireliği simgeler ve dolayısıyla beyaz kadın
ile özdeşleştirilen bir renk olarak karşımıza çıkar. Beyaz siyahın tersine dışa dönüklüğü
ifade eder.

Gri
Kuşkulu, kararsız ve tarafsız bir ruh halinin göstergesidir. Enerji yoksunluğu ve kararsızlığı çağrıştırmaktadır. Diplomatik ve ağır bir renk olmasına karşın hareketsizliği de beraberinde getirmektedir (Sarıhan, 2007: 2). Gri, beyaz ve siyahın birleşiminden oluşan
bir renktir. Tutucu, hüzünlü, sıkıntılı duyguların göstergesidir. Genellikle siyah da olduğu
gibi cenazelerde görülen bir renktir (Çağan, 2005: 54).

Kırmızı
Gücü, yaşam sevincini, iktidarı, erkekliği ve dinamizmi simgelemektedir. Kırmızı heyecan
verici bir renktir (Kanat, 2001: 98). Ayrıca renk tayfının ilk rengidir. Motivasyon, teşvik,
hareketlilik ve arzuyu anlatır. Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç vaat eder (Sun and Sun,
1998: 50). Kırmızı soğudukça kendini mavinin dinlendirici etkisine bırakır ve aktifliğini kaybeder (Yılmaz, 1991: 20-22). Açık tonları güç, atılganlık, enerji ve neşeyi simgeler.
Orta tonda kırmızı etkinliği, gücü ve hareketi çağrıştırır. Koyu kırmızı ise iktidarı simgeler
(Sarıhan, 2007: 3). Dikkat çekmek istenilen durumlarda kırmızı giyilmelidir. Bir fikrin
ısrarla savunulması durumunda da kırmızı giyinmekte yarar vardır. Kırmızı kişiyi enerjik
ve ısrarlı göstermektedir (Kaşıkçı, 2006: 33).

Pembe
Pembe romantik bir renk olarak algılanmaktadır. Ayrıca şefkat, saflık ve aşk duygularını çağrıştırmaktadır. Pembe olumlu değerlerle yüklenmiştir. Örneğin, “Çok genç, dünya
onun için toz pembe” tümcesi ya da mutlu olunduğunda “Hayat çok güzel her şey toz
pembe” denilmesi toplumun pembeye yüklediği olumlu değerleri göstermektedir.
Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında bakıldığında pembeye yüklenen anlamlar toplumda kadına yüklenen anlamlarla eş değerdir. Dolayısıyla pembe kadınlığın rengi olarak
anılmaktadır. Kültürel açıdan bakıldığından pembe takım elbise giyinen bir erkek toplum
tarafından yadırganabilir. Aynı şekilde kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi takımların hazırlanması renk kültür ve cinsiyet açısından önemli göstergeler olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Kahverengi
Renkler içinde en realist olanıdır. Sağlıklı yaşam ve gündelik işi simgelemektedir. Koyu
tonlara yaklaştıkça siyahın özelliklerini üstlenmektedir. Yapılan araştırmalar kahverenginin hareketi hızlandırdığını göstermektedir. Bu nedenle özellikle fast food restoranlarda
kahverengi sandalyeler kullanılmaktadır. Böylece müşterilerin biran önce yemeklerini yiyip kalkmaları sağlanmaktadır (Sarıhan, 2007: 3).
Bürolarda kahverengi kullanılmamalıdır. Profesyonel toplantılarda, özellikle iş görüşmelerinde kahverengi takım elbise giyilmesi olumsuz bir etki yaratabilir. Çünkü kahverengi toprağın rengidir ve insanın içinde kaybolmasına neden olabilir. Kahverengi aynı
zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edilmektedir. Karşınızdaki kişinin kendini
resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar (Sarıhan, 2007: 3). Örne-
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ğin, pek çok televizyon programcısı karşısındaki konuğunu daha rahat konuşturabilmek
için kahverengi kıyafetleri tercih etmektedir.

Turuncu
En dikkat çekici renktir. Büyük bir enerjiye sahiptir. Eğer bir ürün ya da markada kullanılmış ise “herkes içindir” mesajını yollar. İnsanlar turuncu bir kapıdan rahatlıkla girebileceklerine inanırlar (Sarıhan, 2007: 3). Turuncu giysiler de etrafa enerji veren giysiler
olmasına karşın profesyonel yaşamda tercih edilen bir giysi rengi değildir.

Yeşil
Varolan renklerin en sakinidir. Yeşil güven verir. O yüzden bankaların logolarında en çok
tercih edilen renklerden biridir. Yaratıcılığı arttıran bir renktir. Bazı büyük oteller aşçıların
yaratıcılığının artması için özellikle mutfaklarını yeşile boyamaktadırlar (Sarıhan, 2007:
3). Yeşilin enerjisi paylaşım, uyum, vericilik ve yardımseverliği yansıtmaktadır. Bir anlamda koruma ve güvenin simgesidir (Sun and Sun, 1992: 55). Yeşilin rahatlatıcı gücünden
dolayı hastanelerin iç mekanlarında da yeşil yoğun olarak kullanılmaktadır. Doğayı en
çok çağrıştıran renktir. Bu nedenle marketlerin sebze reyonların da da yeşil ağırlıklı olarak kullanılmaktadır (Sarıhan, 2007: 4). Bunların yanısıra yangın çıkışı ve kaçış yerlerinin
rengi yeşildir. Çünkü kafası karışık, stres ve gerilimi yükselmiş olan insanların saniyeyle
sakin karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle yeşilin sakinleştirici ve gerilimi azaltan etkisinden buralarda yararlanılmaktadır (Çağan, 2005: 31). Bunların yanısıra yeşil takım çalışması ve birliktelik duygularını da pekiştiren bir renktir. Kıyafet açısından bakıldığında
ise yeşil renk kadınların erkeklere göre daha fazla tercih ettikleri bir renktir. Kadınlar bu
rengi kullanacaklarsa açık, fosforlu yeşil yerine koyu yeşili seçmelidirler. İş kıyafetlerinde
özellikle etek ve yelek olarak kullanılabilir (Kaşıkçı, 2006: 34).

Mavi
Mavi renk tayfının soğuk kısmında yer alır. Sorumluluk, güzellik ve incelik ile bağdaştırılmaktadır (Sun and Sun, 1992: 58). Yetişkin insanların tercih ettiği bir renktir. Bir yandan
olgunluğu simgelerken bir yandan da çocukluk anılarını çağrıştırmaktadır. Arap kültüründe ise mavi taşların kanın akışını yavaşlattığına inanılmaktadır. Bu nedenle nazar boncukları mavi taştan yapılmaktadır. Bunun yanısıramavi özellikle koyu mavi sonsuzluğu,
otoriteyi ve verimliliği çağrıştırır. Devlet başkanlarının lacivert takım elbise seçmelerinin
nedeni buna bağlanabilir. Bankaların logolarında ve imaj oluşturma çabalarında en çok
kullandıkları iki renk mavi ve yeşildir. Maviyle büyüklüklerini, yeşille güvenilirliklerini
vurgularlar (Sarıhan, 2007: 4).
İş yaşamında yapılan düzenleme ve kurallar mavi ile yazılmaktadır. Çünkü mavi renk
okuyanı (kural onun istemediği gibiyse) sakinleştirir (Çağan, 2005: 32).

Sarı
Renklerin en ışıklısı ve en göze çarpanıdır. Yaşamı, dışavurumu ve coşkuyu simgeler. Altının ve güneşin rengi olmasından dolayı bereketin simgesi olarak da kullanılır. Sarı olumlu
değerler yüklenmiş bir renktir ve dikkat çekicidir. Türk kültüründe yeni doğan bebeklerin
yüzlerinin sarı örtü ile örtülmesi sarının iyileştirici özelleğine dayanmaktadır.
Sarı dikkat çekiciliğin yanında geçiciliğin rengi olarak da bilinir. Bu nedenle dünyadaki pek çok ülkede dikkat çeksin ve geçici olduğu bilinsin anlamında taksiler sarı
renktedir. Geçici olduğu düşünüldüğü için bankaların logolarında çok fazla kullanılmaz. Sarı, bebek gözünün gördüğü ilk renk olmasından dolayı en dikkat çeken renk
olarak bilinir. O nedenle karayolları çizgileri, tabelaları ve bir çok alanda kullanılan
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uyarı işaretlerinin rengi sarıdır (Sarıhan, 2007: 4). Ancak bazı kültürlerde sarı ihanetin
rengi olarak da anılmaktadır.
Sarı renk iş kıyafetlerinde yoğun olarak kullanılmamalıdır. Sarı kıyafetlerde tek başına
hakim renk olmamalıdır.

Mor
Mor kendine saygıyı, asaleti itibarı simgeler. Sanatçılık, tolerans ve anlayış bu renk ile
özdeşleştirilmiştir. Ancak morun geriletici özellikleri arasında sorumsuzluk, saygısızlık
ve tartışmacı yaklaşımlar vardır (Sun and Sun, 1998: 60). Bunun yanısıra mor gizemin
rengidir. Bir yandan melankoli ve onuru simgelerken diğer yandan aklın simgesi olarak
bilinmektedir. Mor kadınların rengidir. Bu yüzden pek çok kadın derneği ve kuruluşu
logolarında ya da isimlerinde moru kullanmaktadır.
Kişisel imaj oluşturulurken öncelikle renklerin anlamının bilinmesi gerekmektedir.
Giysilerimizde, evimizde ya da işyerimizde seçtiğimiz karşımızdaki insanlara vermek istediğimiz mesajlara uygun olmalıdır. Ayrıca giysilerimizde seçeciğimiz renkler gideceğimiz ortama uygun olarak seçilmelidir. Örneğin, bir cenaze törenine kırmızı bir kıyafetle
gitmek yanlış anlaşılmalara neden olabilir.
Kurumsal imaj açısından da renklerin önemi vardır. Özellikle iş yerlerinin logolarının
renklerinden, mekan düzenlemelerinde kullanılan renklere kadar kurumsal imaj açısından dikkat edilmelidir. Örneğin, üst düzey bir yöneticinin odasında ağırlıklı olarak pembe
renk kullanılması kültürel değerler ve algılar açısından sakıncalıdır. Yöneticinin otoritesini ve gücünü olumsuz yönde etkileyecek bir renktir.

Mekan ve Zaman Kullanımı

Sözsüz iletişim açısından mekanlar da giysiler, aksesuarlar ve renkler gibi pek çok şey
söylerler. Yaşadığımız mekanlar aracılığı ile aslında kendimiz hakkında farkında olmadan pek çok bilgi aktarırız. Kuşkusuz bu süreç iletişimin bir parçasıdır. Sözsüz iletişimin
gerçekleşme sürecine mekanlar aracılığı ile bakıldığında mekanların toplumsal değerler,
cinsiyet rolleri, kimlik gibi kavramlar hakkında da bilgiler aktardığını görmek olanaklıdır.
Sözsüz iletişimde mekan kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Mekan kullanımında
insanların kişisel olarak koydukları sınırlar vardır. Buna proksemik (proxemics) adı
verilmektedir.
Kişilerin mekan kullanımında diğer insanlarla aralarına koydukları bu mesafeyi Hall
dört ana grupta toplamıştır.
• Mahrem alan: Kişinin kendine en yakın olan birkaç kişi için ayırdığı fiziksel uzaklık bakımından en yakın alandır. Bu alanda dostluk ve sevgiler paylaşılır.
• Kişisel alan: Kişilerin yakın arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ilişkide bulunduğu alandır.
• Sosyal alan: Bu insanların sosyal ilişkilerde diğer kişilerle tuttuğu mesafedir.
• Genel alan: Örneğin, parkta insanlarla tutulan mesafedir (Aktaran Baltaş ve Baltaş:
1992: 114-116).
Mahrem alan samimi kişisel mesafe olarak da adlandırılmaktadır. Bu alan kırkbeş
santimetreye kadar olan uzaklığı kapsamaktadır. Bu mesafe içine insanlar çok yakın olduklarını kabul ederler. Duygusal yakınlık içinde olmadığımız insanlarla zorunlu olarak
asansör, toplu taşıma araçları gibi yerlerde bulunmak insanları tedirgin ve rahatsız eder
(Gürgen, 1997: 90).
Kişisel alan kırkbeş ile yetmiş santimlik bir alanı kapsar. Bu mesafenin aşılması kişide rahatsızlık yaratır, geri çekilerek veya uzaklaşarak mesafeyi korumaya çalışır (Gürgen,
1997: 90).
Sosyal alan ise bir metre ile iki buçuk metreye kadar olan bölgedir. Bu mesafe toplantılarda, davetlerde, birbirini az tanıyan insanlar arasında yaratılır. İş ortamında ise bu
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mesafenin korunmasına büro araçları, masalar, koltuklar ya da sehpa, çiçek gibi araçlar
yardımcı olmaktadır (Gürgen, 1997: 90).
Genel alan kamusal mesafe olarak da adlandırılır. Genellikle üç metrelik veya daha
fazla bir uzaklığı kapsayan, ilgi duyulmayan ya da iletişim kurulmak istenmeyen kişilere
ayrılan alandır (Gürgen, 1997: 90).
Görgü ve prokol kuralları açısından mekan kullanımın büyük bir önemi vardır. Kişinin yakınlığına göre alanı ayarlamak son derece önemlidir. Örneğin, iş yaşamında mahrem alana girilmemesi gerekir. Çünkü bu alan aileye ve dostlara ayrılan alandır. Bunun
yanısıra iş yaşamında karşımızdaki kişinin mahrem alanına girmeye çalışmak saygısızlık
göstergesi olarak da algılanabilir.
Görgü ve protokol kuralları açısından mekan kullanımının önemi büyüktür.
Beden dilinde olduğu gibi mekanların verdiği iletiler görsel iletilerdir. Dolayısıyla mekan dili beden diline de yansımaktadır. Mekanlar özel yaşam alanı içerisinde de önemli
bir yer tutmaktadır. Çünkü yaşanılan ev kişinin toplumsal ve cinsel kimliğinin yanısıra toplumsal konumunun da bir göstergesidir. Evin renginden, bulunduğu semte kadar,
dekorasyonu, kullanılan mobiyalar, duvara asılan resimler kişinin tüm yaşam biçimini
ortaya koyan göstergelerdir. Örneğin, bir öğrenci evi ile bir ailenin evi arasında farklılıklar
olabileceği gibi kültürden kültüre de ev kavramı değişiklikler gösterebilir. Görgü kuralları
açısından bakıldığında ise özellikle Türk toplumunda evin derli toplu ve temiz olması
gelen misafirlere ve evde yaşayan insanlara gösterilen saygının bir ifadesidir.
Mekanlar yukarıda sözü edilenlerin yanısıra özel alanın dışında kamusal alanda da
sözsüz iletişimin bir göstergesidir. Kamusal alanda bir odaya girildiği zaman o odanın
bir memura mı ya da üst düzey bir yönetciye mi ait olduğu hemen anlaşılır. Örneğin,
üst düzey bir yöneticinin odasına girildiğinde masasının ve koltuğunun büyük olduğu
görülür. Bu yöneticin diğer insanlar üzerindeki egemenliğinin bir göstergesidir. Aynı
şekilde mekanın geniş olması da gücü göstermektedir. Yapılan araştırmalar geniş mekanlarda insanların algılarının daha açık olduğunu ve iletişimin daha verimli gerçekleştiğini saptamıştır. İnsanlar dar alanlarda daha dar kalıplara sıkışmaktadır. Eğer bir toplantının kısa sürede sona ermesi isteniyorsa dar bir mekan seçilmelidir. İnsanlar böylece
egemenlik ve sahiplik duygularını mekan kullanımıyla ortaya koymaktadırlar (Kaşıkçı,
2006: 170-171).
Kamusal alanda kullanılan mekanların protokol kuralları açısından ayrı bir düzenleme biçimi vardır. Özellikle makam odaları kurum ve kuruluşlarının imajının oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, örgütü temsil eden yöneticilerin oturdukları odaya
ve işgal ettikleri mevkiye “makam” denir. Hukuksal olarak makam bakanlıklarda; bakan,
müsteşar ve müşteşar yardımcılarından; başkan ve başkan yardımcıları, başkan ve başkan
yardımcılarından; genel müdürlüklerde, genel müdür ve genel müdür yardımcılarından;
valiliklerde, üst makama vali ve vali yardımcılarından oluşur. Ancak uygulamada merkezde doğrudan üst makama bağlı olan genel müdürlük, kurul başkanlığı ve daire başkanlığı
gibi birim başkanlıkları; taşrada bölge ve il müdürlükleri için “makam” deyimi kullanılmaktadır. Türk kamu yönetiminde “makam” deyimi, kurumu ve kurumsal otoriteyi temsil
ve ifade eder. Bu yüzden, her kurumda makam odası kurumun en iyi yerinde olmalı, en
iyi ve en güzel biçimde düzenlenmelidir. Buna karşın diğer ast yöneticilerin odaları da
kurumsal hiyerarşiye uygun olarak düzenlenmelidir. Hiçbir ast yöneticinin odası, üst yö-
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neticinin odasından daha büyük olmamalıdır. Çünkü yöneticilerin odaları da hiyerarşik
düzenin bir göstergesidir. Yöneticinin odasına giren bir kişi, odanın büyüklüğüne, görünümüne, düzenine ve donanımına bakarak, yönetici ve kurum hakkında bilgiye sahip
olur (Aytürk, 2005: 83-84). “Bu kurum bakımsız ve parasız ya da bu kurum güçlü ve iyi
yönetiliyor” gibi düşünceler üretebilir. Bu yüzden kurumun imajı açısından makam odaları önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.
Makam odası ilke olarak kurumun ikinci katında olmalıdır. Yönetici yardımcıları, danışmanlar, protokol, basın ve özel kalem müdürlüğü gibi birimlerde aynı katta olmalıdır.
Makam odasında iki kapı bulunmalıdır: 1. Kapı (onur kapısı); koridora açılmalı, yönetici
ile davetli ya da randevulu gelen eş ve üst düzey konuklar bu kapıdan alınmalıdır. 2. Kapı
(sekreterlik kapısı); özel kaleme ya da sekreterliğe açılmalı, kurum personeli, iş sahipleri
ve tüm ziyaretçiler bu kapıdan girmelidir (Aytürk, 2005: 84).
Makam odası 40-45m kare, pencereleri tül perdeli, tabanı parke olmalıdır. Koltuk takımı konuk kabul köşesinde bulunmalıdır. Yan tarafta kare ya da yuvarlak bir toplantı
masası olmalıdır.Bir duvarda kurumsal ve bilimsel yayınların olduğu vitrinli kitaplık bulunmalıdır. Oda üstten gizlenmiş çok sayıdaki florasan lamba ile aydınlatılmalıdır.Makam
odasının bulunduğu bina tarihi bir bina ise,makam odası mutlaka klasik biçimde döşenmelidir. Dekorasyonda kullanılan tüm eşyeler uyumlu olmalıdır. Renkler iç açıcı, dinlendirici, pastel (açık renk) olmalıdır. Kesinlikle siyah, kahverengi gri gibi boğucu renkler
kullanılmamalıdır (Aytürk, 2005: 8).
İş yerlerinde mobilyaların kullanımı da önemlidir. Örneğin, masa otoriteyi simgelemektedir. Yapılan toplantılarda kullanılan masa yuvarlak ise işbirliğinin gelişmesi ve katılanlar arasında eşitlik duygusunun yaratılmasını sağlar. Yuvarlak masa, çevresine oturanların kendilerini rahat ve güvende hissetmelerine neden olur. Tartışmalar için elverişli
bir ortam yaratır. Dikdörtgen şeklindeki bir toplantı masası, katılanların konumlarının
kesin hatlarla ortaya çıkartması nedeniyle işbirliği ve dayanışma duygularını azaltabilir.
Bu masalarda güçlü olan kişi masanın başına oturur yüzü kapıya dönük olarak oturur. Bu
kişinin her iki yanında kendisine en yakın kişiler yer alır. Merkezden uzaklaşıldıkça güç
azalır. Tam karşıda ise ikinci güç merkezi yer alır (Gürgen, 1997: 91). Genellikle resmi
görüşmeler dikdörtgen masa etrafında yapılmaktadır.
Günlük yaşam içerisinde dakikaların ve saatlerin önemi büyüktür. İnsanlar bunlara
göre hareket etmektedirler. Ne zaman işe gidileceği ya da bir iş günü içerisinde ne kadar
süreye gereksinim olduğunu saatler ya da dakikalara göre ölçülür. Özellikle her şeyin çok
hızlı akıp gittiği çağımızda zamanın büyük önemi vardır. Zaman baskısı, zamanı yetiştirememek, zamansızlık gibi sözcükler günlük yaşam içerisnde sıkça kullanılan sözcüklerdir.
Bu nedenle zamanı iyi kullanmak ve planlamak gereklidir
Sözsüz iletişim de mekan kavramı kadar zaman kavramı da önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle görgü ve protokol kuralları açısından zaman önem kazanmaktadır. İş yaşamında zamanı doğru kullanma önemli bir kavramdır. Özel yaşamda olduğu kadar iş
yaşamında zamanı doğru değerlendirmek iş yaşamının daha sağlıklı olarak sürdürülmesi
açısından önem kazanmaktadır. Örneğin, bir yöneticinin verdiği saatte bir toplantıya katılmaması ya da yine verilen saaatler içinde konukları ile görüşmemesi ve onları bekletmesi büyük bir saygısızlık örneğidir. Böyle bir davranış kurumun itibarının zedelenmesine
neden olabilir. Zaman planlamasında sekreterlere büyük görevler düşmektedir. Sekreter
doğru bir zaman planlaması yapar ve yönetici ile bu konuda uyum sağlayabilirse işlerin
daha doğru yönetilmesini sağlamış olur.
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Resim 5.5

Görgü ve
protokol kuralları
açısından
zaman önem
kazanmaktadır.

Sözsüz iletişim içerisinde statü göstergesi olarak adlandırılan zaman ve hizmet kavramlarının önemli bir yeri vardır.
Yüksek statülü insanların zamana büyük
gereksinimleri vardır. Bu kişiler yoğun bir
çalışma temposunda oldukları için daima
meşguldürler. Onların ziyaretçileri uzun
süre beklemek durumunda kalabilirler.
Yüksek statülü kişilerin tabii oldukları
zaman, diğerlerininkinden oldukça farklıdır. Statüsü yüksek bir kişiye yapılacak
hizmetin özel olması gerekir. Bu kişilerin
iş yaşamındaki gereksinimlerini sekreterleri karşılar (Gürgen, 1997: 93). Bu yüzden
sekreterlerin zaman yönetimini çok iyi organize etmeleri gerekmektedir.
Zamanı etkin kullanmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar hem yöneticiler
hem de çalışanlar açısından sayısız yararlar
sağlamaktadır. Ancak yöneticilere zaman kaybettiren, belli başlı zaman tuzakları bulunmaktadır. Bunlar, öz disiplin yokluğu, bireysel hedeflerin belirsizliği,erteleme ve oyalama,
plansızlık, öncelikleri belirleyememe, yetki vermeme,erteleme ve ziyaretçilere hayır diyememe, verimsiz toplantılar, dağınık büro ve masa gibi etkenlerdir (Sabuncuoğlu, 2010:
45-83). Bunların önüne geçebilmek için öncelikle yönetici sekreterinin yapması gereken
planlamalar bulunmaktadır. Bunun için bir zaman tutanağı hazırlanarak gün içinde bir işe
ne kadar zaman ayrıldığı saptanmalıdır. Planlamaya önem verilmeli, öncelikler belirlenmeli ve zaman programlanmalıdır.
Sizde kendiniz için zaman planlaması için bir tutanak hazırlayabilirsiniz.

5

Yöneticinin sekreterine randevularını denetleme sorumluluğu vermesi, ziyaretçilerin
önce sekreterden geçmesini sağlaması ve ziyaretlerin zamanla sınırlanması zamanın etkili
ve doğru kullanımında yararlı olabilecek davranışlardır.
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Özet
Günlük yaşam içinde pek çok kişi ile karşılaşılır ve onlarla bir
etkileşim içine girilir. Bu süreç içerisinde insanlar karşılarındaki insanlara hem dertlerini anlatmak hem de kendilerini
tanıtmak amacıyla bir çok göstergeden yararlanırlar. Dolayısıyla toplum içinde yaşayan her insan en azından günlük
yaşamını sürdürebilmek için diğer insanlarla bir etkileşim
içerisine girmek durumundadır. Bu etkiletişime iletişim adı
verilmektedir.
İletişim bir insan etkinliğidir. İletişim yüzyüze konuşma,
yazma, televizyon, enformasyon yayma, beden hareketleri,
saç biçimi gibi pek çok davranışı ve göstergeyi içinde barındırır. Eş deyişle iletişim bir anlamlandırma sürecidir. İletişimin
gerçekleşebilmesi için basit anlamda bir kaynak, bir hedef ve
kaynağın iletilebileceği bir kanalın olması gerekir. İleti kaynaktan çıkar,kanal aracılığı ile hedefe ulaşır ve hedef bu iletiye yanıt verirse iletişim yani anlamlandırma süreci gerçekleşmiş olur. Kuşkusuz anlamlar üretilirken kültürün önemli bir
öge olduğu da unutulmamalıdır.
İletişim yazılı, sözlü ve sözsüz olmak üzere gerçekleşir. Sözsüz iletişim beden dili olarak da tanımlanan iletişim biçimidir. Yüz ifadeleri, jestler, mimikler, bakışlar, mekan kullanımı, kişisel görünüm, giyim kuşam gibi pek çok öge sözsüz
iletişim içerisinde yer alır.
İnsanlar sınırlı sayıda sözcüklerle sınırsız olan duygu ve düşüncelerini anlatmak da zorlanabilirler. İşte bu noktada beden dili araya girer ve insanların belki de farkında olmaksızın
iç duygularını aktarmalarına yardımcı olur. Bunun yanısıra
beden dili sözcükleri, cümleleri yani konuşmayı destekleyen
ve güçlü kılan bir iletişim sürecidir.
Beden dilinin ögeleri; mimikler ve jestler,başın kullanımı
(gözler, saçlar, dudaklar), el hareketleri, ayaklar ve duruş biçimleri olarak sıralanabilir. Beden dilinin kullanımı görgü ve
protokol kuralları açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin, gülen dudaklar barış iletisi verir. Özellikle günlük yaşam ve iş yaşamı içerisinde güleryüzlü olmak görgü kuralları
açısından önemlidir. Güleryüzle bir konuğu karşılamak ya da
bir yöneticinin yanına girmek hem o kişilere saygı gösterildiğinin hem de kişilerin sizin yanınızda rahat edebileceklerinin bir göstergesidir. Yöneticiyi ziyarete gelen konukların
sekreter tarafından güler yüzle karşılanması kurum itibarı
için önemli bir davranıştır.
Aynı şekilde sözsüz iletişimin bir davranış biçimi olan tokalaşma da görgü ve protokol kuralları açısından önemlidir. El
sıkma konusunda genel kural şöyledir: Kadın erkeğe, yaşlı
gence, statüsü daha yüksek olan daha altta olana önce elini
uzatmak durumundadır. El sıkıldığı zaman karşıdaki kişinin
yüzüne bakılması gerekir. Bu bakışa içten bir gülümseyiş

eklendiği zaman karşıdaki kişiye önem verildiği gösterilmiş
olur. Jestler mimikler, tokalaşmanın yanısıra beden duruşu
ve oturma biçimleri de protokol açısından önem taşıyan davranışlardır.
Beden dilinin yukarıda sözü edilen ögelerinin dışında başka
göstergeleri de vardır. Bu göstergeler giyim-kuşam, renkler,
mekan ve zaman olarak sıralanabilir. Yukarıda değinildiği
gibi iletişimin gerçekleşmesi için göstergelerden yararlanılır
ve bir anlam oluşturulur. Böylece insanlar göstergeler aracılığı ile karşılarındaki insanlara kendi kişilikleri, kimlikleri ve
sosyal konumları hakkında bilgiler aktarırlar.Örneğin, giyinilen kıyafet, kullanılan aksesuarlar, arabalar, yaşanılan mekanlar kişinin cinsel kimliği ve sosyal konumları hakkında
bilgi verici göstergelerdir.
Sözsüz iletişimin göstergeleri arasında ses tonu ve susma
önemli bir yer tutmaktadır. Ses tonu kişinin duygularının
en önemli aktarıcılarından biridir. Kişinin mutluluğunun,
hüznünün, samimiyetinin, tereddüdünün bir göstergesidir
ses tonu. Kısaca bütün duygular ses tonu ile aktarılır. Görgü
kuralları açısından bakıldığında ise karşıdaki insana saygıyı
göstermek için özellikle iş yaşamında yumuşak-inandırıcı ses
tonu ile sıcak-sempatik ses tonunu kullanmakta fayda vardır.
Böylece hem kişinin hem de kurumun itibarının sağlanmasında önemli bir adım atılmış olur. Bunun yanısıra susma ise
genellikle insanları sıkıntıya sokan bir göstergedir. Toplumsal görgü kuralları açısından sıkıldığını belli ederek susmak
doğru bir davranış değildir.
Sözsüz iletişimin önemli bir göstergesi de giyişilerdir. Görgü
ve prokol kuralları açısından bakıldığında ise giysilerin önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Gidilen yere göre giyinmek
görgü kuralları açısından önemlidir. Giyim- kuşam da gözönüne alınması gereken en önemli öge giysilerin temiz olmasıdır. Kıyafet insanların birlikte yaşamlarının yani kültürün
ortaya çıkardığı bir şey olduğuna göre, başkalarını rahatsız
etmemek gözetilmesi gereken ilk kuraldır. Bunun yanısıra sadelik ve uyum da giyisi seçiminde önemli faktörler arasında
yer almaktadır.
Giysilerin yanısıra aksesuarlar da hem sözsüz iletişim hem
de görgü ve protokol kuralları açısından önem taşımaktadır.
Aksesuarlar bir yandan giysileri tamamlarken diğer yandan
da sözsüz iletişim açısından bir gösterge niteliği taşırlar. Kullanılan aksesuarların da giysilerde olduğu gibi girilen ortama
uygun olması gerekir. Örneğin, iş yerine giden bir kadının
pahalı ve çok abartılı takılar takması uygun değildir.
Giyisiler ve aksesuarlar kadar renkler de sözsüz iletişimin yanısıra görgü protokol kuralları açısından önem taşıyan göstergeler arasında sayılabilir. Renkleri de diğer göstergelerde
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olduğu gibi kültürden ayrı düşünmek olanaklı değildir. Rengin anlamı kültürden kültüre farklılıklar gösterebilir. Örneğin, siyah renk kişiliği daha belirli bir kimliğe sokmaktadır.
Bu nedenle yukarıda da değinildiği gibi özellikle iş toplantılarında, resepsiyonlarda, davetlerde ve iş görüşmelerinde
kadın ve erkelerin siyah renkli giysileri tercih etmeleri öngörülmektedir. Bunun yanısıra makam araçlarının genellikle siyah renkte olması da ciddiyetin ve statünün bir göstergesidir.
Aynı şekilde bürolarda kahverengi kullanılmamalıdır. Profesyonel toplantılarda, özellikle iş görüşmelerinde kahverengi takım elbise giyilmesi olumsuz bir etki yaratabilir. Çünkü
kahverengi toprağın rengidir ve insanın içinde kaybolmasına
neden olabilir. Kahverengi aynı zamanda teklifsiz, rahat bir
renk olarak kabul edilmektedir. Karşınızdaki kişinin kendini
resmiyetten uzak, daha rahat hissetmesini ve açılmasını sağlar. Pek çok televizyon programcısı karşısındaki konuğunu
daha rahat konuşturabilmek için kahverengi kıyafetleri tercih etmektedir.
Bunların yanısıra mekan ve zaman kavramı da sözsüz iletişimin göstergeleri arasında yer almaktadır. Mekanın ve zamanın doğru kullanımı görgü ve protokol kuralları içinde yer
alır ve daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına neden olur.
Mekan kullanımında insanların kişisel olarak koydukları sınırlar vardır. Buna proksemik (proxemics) adı verilmektedir.
Görgü ve prokol kuralları açısından mekan kullanımın büyük bir önemi vardır. Kişinin yakınlığına göre alanı ayarlamak son derece önemlidir. Örneğin, iş yaşamında mahrem
alana girilmemesi gerekir. Çünkü bu alan aileye ve dostlara
ayrılan alandır. Bunun yanısıra iş yaşamında karşımızdaki
kişinin mahrem alanına girmeye çalışmak saygısızlık göstergesi olarak da algılanabilir.
Mekanlar özel alanın dışında kamusal alanda da sözsüz iletişimin bir göstergesidir. Kamusal alanda bir odaya girildiği
zaman o odanın bir memura mı ya da üst düzey bir yönetciye
mi ait olduğu hemen anlaşılır. Örneğin, üst düzey bir yöneticinin odasına girildiğinde masasının ve koltuğunun büyük olduğu görülür. Bu yöneticin diğer insanlar üzerindeki
egemenliğinin bir göstergesidir. Kamusal alanda kullanılan
mekanların protokol kuralları açısından ayrı bir düzenleme
biçimi vardır. Özellikle makam odaları kurum ve kuruluşlarının imajının oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır.
Sözsüz iletişim de mekan kavramı kadar zaman kavramı da
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle görgü ve protokol kuralları açısından zaman önem kazanmaktadır. Günlük yaşam
içerisinde dakikaların ve saatlerin önemi büyüktür. İnsanlar
bunlara göre hareket etmektedirler. Ne zaman işe gidileceği
ya da bir iş günü içerisinde ne kadar süreye gereksinim olduğunu saatler ya da dakikalara göre ölçülür. Özellikle her şeyin
çok hızlı akıp gittiği çağımızda zamanı verimli kullanabilme-

nin büyük önemi vardır. Zaman baskısı, zamanı yetiştirememek, zamansızlık gibi sözcükler günlük yaşam içerisinde sıkça kullanılan sözcüklerdir. Bu nedenle zamanı iyi kullanmak
ve planlamak gereklidir. Örneğin, bir yöneticinin verdiği
saatte bir toplantıya katılmaması ya da yine verilen saaatler
içinde konukları ile görüşmemesi ve onları bekletmesi büyük
bir saygısızlık örneğidir. Böyle bir davranış kurumun itibarının zedelenmesine neden olabilir. Zaman planlamasında
sekreterlere büyük görevler düşmektedir. Sekreter doğru
bir zaman planlaması yapar ve yönetici ile bu konuda uyum
sağlayabilirse işlerin daha doğru yönetilmesini sağlamış olur.
Yöneticinin sekreterine randevularını denetleme sorumluluğu vermesi, ziyaretçilerin önce sekreterden geçmesini sağlaması ve ziyaretlerin zamanla sınırlanması zamanın etkili ve
doğru kullanımında yararlı olabilecek davranışlardır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Beden dili olarak tanımlanan iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sözlü iletişim
b. Yazılı iletişim
c. Sözsüz iletişim
d. Sibernetik
e. Kültürlerarası iletişim

6. Protokolde oturma düzeninde en temel kural aşağıdakilerden hangisidir?
a. En üst ünvandaki kişinin sağ tarafta oturması
b. En üst ünvandaki kişinin sol tarafta oturması
c. En üst ünvandaki kişinin ortada oturması
d. En üst ünvandaki kişinin ayakta durması
e. En üst ünvandaki kişinin arkada oturması

2. Beden dili aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
a. Jestler-mimikler
b. Giyisiler
c. Renkler
d. Eller-kollar
e. Dilekçe yazmak

7. Günlük yaşam ve görgü kuralları açısından aşağıdaki ses
tonlarından hangisi sorunları çıkmaz hale getirir?
a. Yumuşak ses tonu
b. İnandırıcı ses tonu
c. Sert ses tonu
d. Sempatik ses tonu
e. Kayıtsız ses tonu

3. Yüz kaslarının amaçlı kullanımına ne ad verilir?
a. Mimik
b. Jest
c. Gösterge
d. Duruş biçimi
e. Baş kullanımı
4. Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralları açısından doğru
bir davranıştır?
a. Yüzün gergin ve kasılmış olması
b. Güleryüzlü olmak
c. Mimiklerin donuk olması
d. Başkalarının yanında esnemek
e. Yabancı insanları başı yaklaştırarak dinlemek
5. El sıkışma sırasında “Bu insanın üzerinde egemenlik
kurabilirim. Ne istersem yapabilir.” duygusu aşağıdaki davranışlardan hangisini iletir?
a. Hakimiyet
b. Eşitlik
c. Hoşlanma
d. Edilgenlik
e. Etkenlik

8. Resepsiyonlarda, davetlerde ve iş görüşmelerinde kadın
ve erkeklerin hangi renk giyisi seçmesi uygun görülmektedir?
a. Pembe
b. Sarı
c. Turuncu
d. Kahverengi
e. Siyah
9. Bürolarda kullanılması önerilmeyen renk aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kahverengi
b. Beyaz
c. Sarı
d. Yeşil
e. Mavi
10. İş yaşamında mekan alanları açısından girilmemesi gereken alan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mahrem alan
b. Kişisel alan
c. Sosyal alan
d. Kamusal alan
e. Resmi alan
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c
2. e
3. a
4. b
5. d
6. c
7. c

8. e
9. a
10. a

Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim ve Davranış”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Sözsüz İletişim ve Davranış”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Mimikler ve Jestler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yüz İfadeleri ve Başın Kullanımı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “El Hareketleri” başlıklı konuyu
yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Duruş Biçimleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Beden Dilinin Göstergeleri:
Davranış ve Protokoldeki Yeri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Renkler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Renkler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Mekan ve Zaman” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

gerçekten uykunuz gelmişse istem dışı esneyebilirsiniz. Sizin
kontrolünüz dışında gerçekleştiği için bu davranış bilinçsiz
yapılan jestler arasında yer alır.
Sıra Sizde 3
Bir insanın iletişimde ilk bakılan yanı gözleridir. İnsanın
içini okumada, duygularını anlamada çoğu kez gözlere
bakmak yeterlidir. Çünkü bir insanın bakışı her şeyi anlatmaya yeterli olabilir. Liderlerin yeteneklerinden biri de
gözleri okuyabilmeleridir. İletilerin bakışlar ile anlaşılması
pek çok davranışı içinde barındırmaktadır. Örneğin, gözle dışarıda bırakma göz aracılığı ile karşınızdaki kişiyi yok
sayma anlamına gelir. Karşınızdaki kişiyi ya da sizin önemsenmediğinizin işaretidir. Üstünlük taslama anlamınada gelir. Özellikle iş ilişkilerinde böyle bir davranış genel görgü
kuralları açısından yanlış bir davranıştır. Ne olursa olsun
bu tür davranışlardan kaçınmak gerekmektedir Özellikle iş
görüşmelerinde gözlere direkt bakmak yerine alın bölgesine bakmak kişinin ciddiyetini gösterir ve karşınızdaki kişi
sizi dikkatle dinler.

Sıra Sizde 1
Bazı sözsüz iletişim davranışları dünyanın her yerinde aynı
anlama gelmesine karşın (mutlu olunca gülümsemek, kızgın olunduğunda kaşların çatılması gibi) pek çok davranış
ve göstergelerin kültürden kültüre farklılıklar gösterdiğini
unutmamak gerekir. Aynı kültürü paylaşan insanlar nesnelere ya da yazılı olmayan, ifade edilmeyen toplumsal değerler
konusunda da kendi aralarında ortak deneyimleri sonucunda uzlaşmaya varmışlardır. Örneğin, Türk toplumunda yaşlıların elini öpmek görgü açısından bir saygı göstergesidir.
Sizde çevrenizdeki insanları ve olayları gözlemleyerek değişik kültürlere üye olan insanların davranışlarını çözümleyebilirsiniz. Bunun için gözlemin yanısıra kitaplara ve internete
başvurabilirsiniz.

Sıra Sizde 4
Giysilerin yanısıra aksesuarlar da hem sözsüz iletişim hem
de görgü ve protokol kuralları açısından önem taşımaktadır.
Aksesuarlar bir yandan giysileri tamamlarken diğer yandan
da sözsüz iletişim açısından bir gösterge niteliği taşırlar. Sözsüz iletişimde mesaj iletmek için başvurulan yollardan biri de
aksesuar kullanımıdır. Giyilen kıyafetlerin yanısıra, takılan
takılar, rozetler, kullanılan gözlük gibi aksesuarlar aracılığı
insanlar çevrelerine çeşitli iletiler yollarlar. Kişilerin seçtikleri aksesuarlar aynı zamanda kişiliklerinin de bir dışavurumudur. Sigara, puro ve pipo kullanımı buna örnek olarak verilebilir. Sigara daha günlük ve sıradandır. Genellikle aceleci,
çabuk karar veren insanlar sigarayı tercih ederler. Ancak pipo
içmek entelektüel bir imaj yaratmada etkili olur. Bunun yanısıra kullanılan aksesuarlar kişinin toplumsal konumunun da
bir göstergesidir. Örneğin, pahalı ve markalı bir kalem ya da
cep telofonu kullanan bir kişinin yüksek statü sahibi olduğu
anlaşılabilir.

Sıra Sizde 2
Bedenin genel hareketleri içinde bazı davranışlar bilinçli yapılırken bazıları da bilinçsiz yapılır. Ellerin, kolların, ayakların hareketleri jest olarak adlandırılır. Bilinçli ve bilinçsiz
yapılanlar olmak üzere jestleri ikiye ayırmak olanaklıdır. Evdeki misafirden sıkıldığınızda ve gitmesini istediğinizde esnemek yeterli olacaktır. Bu bilinçli yapılmış bir jesttir. Ancak

Sıra Sizde 5
Zamanı etkin kullanmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar
hem yöneticiler hem de çalışanlar açısından sayısız yararlar
sağlamak tadır. Ancak yöneticilere zaman kaybettiren, belli başlı zaman tuzakları bulunmaktadır. Bunlar, öz disiplin
yokluğu, bireysel hedeflerin belirsizliği, erteleme ve oyalama,
plansızlık, öncelikleri belirleyememe, yetki vermeme, erte-

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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leme ve ziyaretçilere hayır diyememe, verimsiz toplantılar,
dağınık büro ve masa gibi etkenlerdir. Bunların önüne geçebilmek için öncelikle yönetici sekreterinin yapması gereken
planlamalar bulunmaktadır. Bunun için bir zaman tutanağı hazırlanarak gün içinde bir işe ne kadar zaman ayrıldığı
saptanmalıdır. Planlamaya önem verilmeli, öncelikler belirlenmeli ve zaman programlanmalıdır. Böylece hem yönetici
hem de sekreter zamanı etkin ve doğru kullanarak kurumsal
imajın saygınlığını arttırabilir. Bunların yanısıra zaman planması görgü ve protokol kurallarının da sağlıklı bir biçimde
işlemesine yardımcı olur.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kurumsal etkinliğin ne olduğunu tanımlayabilecek,
Kurumsal etkinliğin kurumlar açısından önemini açıklayabilecek,
Kurumsal etkinliklerde uygulanan protokol kurallarını ayırt edebilecek,
Kurumsal etkinliklerde protokol türlerini örneklendirebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
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İçindekiler
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Kurumsal Etkinliklerde Protokol

• GİRİŞ
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• KURUMSAL ETKİNLİKLERDE
PROTOKOL VE PROTOKOL KURALLARI
• KURUMSAL ETKİNLİKLERDE PROTOKOL
TÜRLERİ VE UYGULAMALARI

Kurumsal Etkinliklerde
Protokol
GİRİŞ

İnsan sosyal bir varlıktır. Bireyin sosyal bir varlık olması toplumdaki diğer bireylerle ve/
veya kurumlarla birarada ve iletişim içerisinde olmasını gerekli kılmaktadır. Birey doğumundan ölümüne kadar geçen süreç içerisinde önce aile daha sonra arkadaş ve okul
sonrasında ise iş çevresiyle iletişim içerisindedir. Bu ilişki içerisinde de kişilerin bireysel
ve toplumsal olarak bir takım kurallara uyması kaçınılmazdır.
Bireylerin toplumsal yaşamındaki davranışlarında etkili olan ve davranışları düzenlemeyi hedefleyen kurallar; sosyal düzen kuralları olarak belirtebileceğimiz ahlak kuralları,
din kuralları, hukuk kuralları ve görgü kuralları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kurallardan hukuk kuralları toplumsal yaşamı düzenlemek amacıyla uygulanan asli kurallar
arasında yer alırken, diğer kurallar ise toplumsal uzlaşıya katkı sağlayan düzenleyici kurallar arasında yer almaktadır.
Kişilerin kendi aralarında kurdukları ilişkilerde resmi olmayan kurallara, toplumsal
ilişkilerinde diğer bir ifade ile toplumla kurduğu ilişkilerde ise sosyal davranış kurallarına
uyması nezaket ve görgü açısından önem taşımakta, bu davranış kurallarına uyulmasının
yasal bir zorunluluğu olmamakla birlikte, günlük yaşamımızda bu kuralların etkisinin
önemi de bilinmektedir.
Bu ünitenin konusunu oluşturan kurumsal etkinliklerde uygulanan protokol kuralları
ise sosyal yaşamın bir parçası olan kurum/kuruluşların gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerde uyguladıkları kurallardan oluşmaktadır. Protokol kuralları her alanda olduğu gibi
kurumsal etkinliklerde de hukuksal, yönetsel ve sosyal olarak bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu kurallar toplantılardan törenlere, konuşmalardan kutlamalara kadar geniş
bir yelpaze içerisinde uyulması gereken davranışlar olarak tanımlanmakta ve kurumların hedef kitlelerine ve kamuoyuna kendilerini doğru bir biçimde anlatmada, toplumda
olumlu bir imaj oluşturmada, itibar kazanma ve sürdürmede bir halkla ilişkiler faaliyeti
olarak etkinlik yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.

KURUMSAL ETKİNLİK VE YÖNETİMİ

İnsan varolduğu günden bu yana sosyalleşmek, paylaşmak ve iletişim içerisinde olmak
amacıyla çeşitli özel etkinliklerin içerisinde yer alır. İnsanlık tarihinin başlangıcında iletişim amacıyla mağara duvarlarına çizilen resimlerde bile özel etkinliklerin tasvirlerine
rastlamak mümkündür. Bireylerin fiziksel gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir tören
havası içerisinde yaptıkları avlanma, aynı zamanda kişilerin sosyalleşmesine katkı sağlamak amacını da gütmekteydi. Ayrıca insanların dini gereksinimlerini karşılamak için
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katıldıkları törenler; örneğin, Hıristiyan dinindeki “şükran günü”, İslam dinindeki “bayramlar” bu özel etkinliklerin örnekleri arasında sayılabilmektedir. Kısaca hemen hemen
tüm toplumlarda ve dinlerde farklı amaçlarla gerçekleştirilen etkinliklerin kişilerin sosyalleşmesini sağlamada büyük bir rolü vardır.
Kuşkusuz kurum/kuruluşların gerçekleştirdikleri etkinlikler, sadece bireyin sosyalleşmesi için değil, aynı zamanda her kurumun amaçlarını sürdürebilmesi için de gerekli bir
unsurdur. Kurum/kuruluşların hedef kitlelerinin ilgi ve beklentilerini karşılamak amacıyla gerçekleştirdikleri kurumsal etkinlikler, açılışlardan toplantılara, konuşmalardan törenlere kadar çeşitli biçimlerde uygulanmaktadır. Kurum/kuruluşların gerçekleştirdiği bu
etkinliklerde öncelikle toplumsal yaşamı düzenleyen nezaket ve görgü kuralları ile içinde
bulunduğu kurumun protokol kuralları önem kazanmaktadır.
Kurum/kuruluşların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları ve pazarlama
gibi birimlerinin görev alanlarında yer alan, iç ve dış hedef kitlelerle ve paydaşlarla birebir
temas sağlanan, içeriğin iletilmek istenen mesajlar doğrultusunda kurgulandığı; toplantı,
lansman, fuar katılımı ve tören gibi faaliyetler etkinlik olarak adlandırılmaktadır. Kurum/
kuruluşların yaptıkları bu etkinlikler; etkinlik öncesinde, etkinlik sırasında ve etkinlik
sonrasındaki süreçlerin-projelendirme, bütçelendirme, tasarım planlama, operasyon, ölçme ve değerlendime ve raporlama gibi- stratejik esaslara dayalı olarak, belirlenen hedefler
doğrultusunda planlı biçimde yürütülmesini gerektirir ki, etkinliklerde uygulanan bu süreçler de etkinlik yönetimi olarak tanımlanmaktadır.
Farklı bir tanımda ise Edward Bernays kurumsal etkinliği; kurum/kuruluşların halkla ilişkiler amaçlarını gereçekleştirebilmek için halkla ilişkiler açısından sürekli olan ve
monotonlaşan aktiviteleri farklı hale getirerek ve sıradanlığın dışına çıkararak, hedef
kitlelere ulaşabilme ve onların dikkatini çekebilmenin bir yolu olarak ifade etmektedir
(Bernays’tan aktaran Gürgen, 2011: 245). Özellikle hedef kitleler için düzenlenen etkinlikler, haber değeri taşıyan organize olaylar olarak ifade edilmekte ve açılış törenlerinden
sergilere, toplantılardan yarışmalara kadar kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen
etkinlikler, kurumlara olumlu bir imaj ve bilinirlik kazandırmak ve katılım sağlamak için
düzenlenmektedir.

Kurumlar Açısından Etkinliğin Önemi ve Etkinliklerde
Yönetim

Kurum/kuruluşların genel iletişim stratejisi içerisinde yer alan etkinlikler, kurumların hedef kitleleri ve kamuoyu ile buluşmalarını sağlayan ortamlardır. Etkinlikler kurumların
itibar kazanması ve bu itibarı sürdürmesinde önemli bir role sahiptir ve kurumlar açısından başarılı bir duyurum aracı olarak kullanılmaktadır. Kurumla ilgili yeni bir proje,
yeni bir işbirliği ya da girişimin kamuoyu ile paylaşılmasında gerçekleştirilen etkinlikler,
aynı zamanda kurumun hedef kitleleriyle ilişkisinin güçlenmesi ve görünürlük yaratması
için önemli fırsatlar sunar. Bir anlamda kurumun kendini sergilediği ortamlar olan etkinliklerde, kuruma ait olumlu duyguların ve algıların yaratılması da mümkün olmaktadır
(Toksü, 2010: 69).
Kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen her tür etkinliğin mutlaka bir amacının
olması ve etkinlik fikrinin ortaya atılmasından gerçekleştirilmesine kadar herbir süreçte iyi bir planlama ve iyi bir uygulamanın yapılmasının gerekliliği kaçınılmazdır. Bunun
nedeni kurum/kuruluşlar açısından büyük emekler ve büyük bütçelerle gerçekleştirilen
etkinliklerin, beklenen amaçları gerçekleştirememesi hatta kurum/kuruluşlara zarar verebilme olasılığıdır.
Bir etkinliğin amacı ne olursa olsun; açılış, toplantı, karşılama töreni, festival v.b etkinliklerde bir akış ve süreç söz konusu olmalıdır. Bunun için de hedef kitlelerin beklen-
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tilerini karşılayabilecek ve kurum/kuruluşların amaçlarını gerçekleştirilecek etkinliklerin
stratejik olarak yönetilmesi gereklidir. Yönetim en genel tanım ile kişileri ortak bir amaca
ulaştırmak için yapılan planlama, uygulama ve değerlendirme süreci olarak belirtilebilir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi yönetim süreci dört temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; araştırma, planlama, uygulama ve bu uygulamanın denetlemesidir (Pira, 2004: 31-32).
Etkinliklerin yönetiminde öncelikle durum analizi ve gereksinimlerin saptanması aşaması uygulanmakta ve kurum ve kuruluşun etkinliği planlamadan önce varolan durumu
belirlemesi, planlama aşaması için araştırma yapması ve araştırma sonuçları doğrultusunda da planlamanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Etkinlik yönetiminin bir diğer
aşaması olan planlama aşaması ise etkinliğin amacının belirlenmesi, etkinliğin hedef kitlesinin tanımlanması, etkinliğin nerede ve ne zaman yapılacağının belirlenmesi, etkinliğin
gerçekleştirilme aşamasında uygulanacak tekniklerin neler olacağı, bütçe ve sonuçların
değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır (Gürgen, 2011: 246).
Özetle bir etkinliğin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda anlatılanlar doğrultusunda
bir etkinlik tasarımının yapılması ve bu tasarımı yaparken de aşağıda belirtilen soruların
sorulması önemlidir.
Neden: Kurum neden böyle bir etkinliğe ihtiyaç duymaktadır? (Etkinliği gerçekleştirmek için kurum/kuruluşun varmak istediği temel hedefin ne olduğu belirlenir).
Kim: Etkinliğe katılması beklenen ya da hedeflenen kişiler kimlerdir? (Örneğin, bir
üniversitenin yeni öğretim yılı açılış töreninin hedef kitlesi o üniversitenin öğretim üyeleri, öğrencileri, basın mensupları ve devlet erkânıdır).
Ne zaman: Etkinlik ne zaman gerçekleştirilmek istenmektedir? (Bir üniversitenin öğretim yılı açılış töreni, öğretim yılının başında gerçekleştirilmelidir).
Nerede: Etkinliğin gerçekleştirileceği mekân neresi olacak? Dış mekan mı kullanılacak, iç mekan mı? (Aynı örnek üzerinden açıklayacak olursak, bir üniversitenin yeni
öğretim yılı açılış töreni için gerçekleştirilecek etkinliğin yeri, üniversitenin konferans
salonu olabilir).
Ne: Etkinlik sırasında neler yapılacaktır? (Örneğin, bir açılış töreni akışında konuşmalar, konser veya gösteriler yer alabilir).
Nasıl bir etkinlik olacak? Kurum açısından etkinliğin başarısı ne olacak ve kuruma ne
katkı sağlayacak?
Siz de herhangi bir etkinliğin planlama aşamasını tasarlayın.
Yukarıda sözü edilen ve etkinlik yönetiminde uygulanması gereken süreçlerin yanısıra
kurum/kuruluşların etkin ve başarılı bir etkinlik düzenlemeleri için bazı noktalara dikkat
etmeleri kaçınılmazdır. Bunlar;
• Etkinliklerde bir koordinator bulunmalı,
• Etkinliğin başarılı olabilmesi için gerçekçi amaçlar belirlenmeli,
• Konukların etkinliğe çağrılmasında profesyonel ekip tarafından tasarımı yapılmış
ve basılmış davetiyeler hazırlanmalı,
• Etkinliğin büyüklüğüne göre, insan gücü yani görevli personel istihdam edilmeli
ve bu kişiler iyi bir şekilde organize olmalı,
• Etkinlikler doğru zamanda ve doğru yerde gerçekleştirilmelidir (Odabaşı ve Oyman, 2002: 158).
Bir etkinliğin planlanması ve gerçekleştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken temel ayrıntılar ise Howard tarafından şu şekilde belirtilmektedir:
Etkinlik tarihinin belirlenmesi: Kurum/kuruluşlar yapacakları etkinliklerin tarihlerini belirlerken, belirlenen tarihte başka etkinliğin olup olmadığını kontrol etmeleri
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gerekmektedir. Örneğin, aynı kentte bulunan iki üniversite yeni öğretim yılının açılış
törenini aynı gün ve aynı saatlerde gerçekleştirirse, bu hem törene katılacak protokol
ve basın açısından sorun yaratacak hem de etkinlik kurumsal açıdan istenilen başarıya
ulaşamayacaktır.
Etkinlikte konuşacak konu ve konuşmacıların belirlenmesi: Kurum/kuruluşların gerçekleştirecekleri etkinliklerin türlerine göre planlama yapmaları önemlidir. Bir açılış töreninde, bir konferansta, bir sempozyumda mutlaka konunun ve konuşmacıların önceden
belirlenmesi, gerçekleştirilecek etkinliğin başarılı olması açısından önem taşır. Örneğin,
bir açılış töreninde konuşma yapacak kişi ya da kişilerin belirlenmesi ve protokol sırasına
uygun olarak konuşma yapmaları önceden planlanmalıdır.
Konuk listelerinin hazırlanması: Kurumsal etkinliklerin gerçekleştirilmesinde önemli
olan bir başka konu ise konuk listelerinin titizlikle hazırlanması ve gözden geçirilmesidir.
Kurum ve kuruluşlar gerçekleştirecekleri etkinliklerde, belirlenen etkinlik türüne ve konuya göre listelerini belirlemelidir. Bu liste akademisyenlerden uzmanlara, bakanlardan,
milletvekillerine, validen belediye başkanlarına, işbirliği yapılan kurum temsilcilerine, sendikalardan sivil toplum kuruluşlarına kadar çok geniş ve kapsamlı bir liste olabilmektedir.
Hedef kitlelere ve özellikle basına yönelik davetlerin hazırlanması: Etkinliklerin hedef
kitlelere nasıl duyurulması gerektiği bir başka ifadeyle etkinliklere davet edilecek kişilere
nasıl ulaşılması gerektiği de kurumlar açısından önem taşımaktadır. Davet edilecek kişilere
hangi iletişim araçlarıyla ulaşılacağı, davet için davetiyenin basılıp basılmayacağı, e-posta
ya da telefonla mı davet yapılacağı etkinliklerde belirlenmesi gerekli olan unsurlardandır. Bununla birlikte davet edilen kişilerin etkinliğe katılım durumunun belirlenmesi için
mutlaka LCV (lütfen cevap veriniz) alınması gerekmektedir. Özellikle protokolün yoğun
olduğu etkinliklerde LCV, etkinliğin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır.
Basılı ve görsel materyallerin hazırlanması: Kurumsal etkinliklerde üzerinde durulması gereken bir başka önemli konu da etkinliğe ilişkin basılı ve görsel materyallerin hazırlanmasıdır. Basılı materyaller davet için hazırlanacak davetiyelerden, etkinliğin duyurumunun yapılması için gerekli olan afiş ve duyurum tahtalarına (billboardlara), etkinliğin
içeriğini belirten program kitapçıklarından program metinlerine kadar pekçok bilgiyi içeren materyallerdir. Bunun dışında etkinliklerde eğer gerekliyse kurumun tanıtılması için
görsel-işitsel malzelerin hazırlanması da etkinliğe katkı sağlayacaktır.
Konuşma metinlerinin yazımı ve gözden geçirilmesi: Konuşma metinleri, etkinliklerde
öncelikli olarak düşünülmesi ve titizlikle hazırlanması gerekli unsurlardan biridir. Kurumsal etkinliklerde genellikle halkla ilişkiler uzmanları tarafından yöneticiler için hazırlanan konuşma metinleri, akıcı ve çok uzun olmamalı, hazırlık aşamasında ise titizlikle
gözden geçirilmelidir. Konuşma metinleri basın ile paylaşılabildiğinden, metinlerin etkinlik öncesinde hazır olması önemli bir unsur olarak ele alınmalıdır.
Protokol sırası: Protokol kuralları hem ulusal hem de yerel çaptaki üst düzey kişileri, bakanları, valileri, parti temsilcilerini ve belediye başkanları gibi kişilerin öndegelme
sırasını belirlediğinden, kurumsal etkinliklerde bu uygulamalar önem taşımaktadır. Bu
ünitenin temel konusu kurumsal etkinliklerde uygulanan protokol kuralları olduğundan,
farklı etkinlik türlerinde protokol kurallarının nasıl uygulanacağı bu ünitenin sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Rezervasyonların yapılması: Kurumsal etkinliklerde (bu etkinlik ister sempozyum, ister konferans, ister toplantı isterse açılış olsun) şehir ya da ülke dışından etkinliğe davet
edilen ve katılım sağlayacak konuklar için yeme-içme olanaklarının ve konaklama seçeneklerinin bulunması; önceden ve zamanında rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
Özel gösterilerin planlanması: Etkinliğin amacına ve hedef kitlesine uygun olarak, etkinlik içerisinde farklılık yaratmak ya da ilgi çekmek amacıyla yapılan özel müzik ya da
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sahne gösterilerinin yer alması kurumlar açısından önemlidir. Örneğin, resmi bir açılış
töreninde 5-10 dakikalık bir klasik müzik dinletisi hem program akışına katkıda bulunacak hem de izleyenlerin ilgisini çekebilecek ve etkinliğin değerini artırabilecektir.
Ayrıntıların organizasyonu ve kontrol edilmesi: Tüm etkinliklerde aslında ayrıntılar
çok önem taşımaktadır. Küçük bir buket çiçeğin nereye konulacağından masa örtüsünün
ütüsüne kadar pek çok ayrıntının unutulmaması; dikkatle ele alınması ve düşünülmesi
gereken ayrıntılar olarak görülmelidir. Bununla birlikte görevlilerin kıyafetlerinden yaka
kartlarına kadar kontrol edilmesi, kişilerin bilgilendirilmesi ve sıcak prova olarak adlandırabileceğimiz etkinlik programının ve zamanlamanın baştan sona kadar prova edilmesi,
etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde üzerinde durulması ve kontrol edilmesi gereken unsurlardır (Horward, 1998’den aktaran Gürgen, 2011: 247).
Yukarıda anlatılardan hareketle, kurum/kuruluşlarının amacı, belirlenmiş sonuçları olan etkinlikler düzenlemek olduğundan, onların misyon ve vizyonları çerçevesinde
oluşturulan, destekleyici amaçları belirlenen ve koordineli işlevsel stratejilerin ve stratejik
faaliyetlerin geliştirilmesine dayanan stratejik bir etkinlik yönetimi kurum/kuruluşların
gelecekteki hedeflerine ulaşmada önemli katkı sağlayacaktır (Pira, 2004: 36).
Kurumsal bir etkinliğin başarılı geçmesi için dikkat edilecek noktaları tartışınız.

KURUMSAL ETKİNLİKLERDE PROTOKOL VE PROTOKOL
KURALLARI

Toplumda bireylerarası ve sosyal ilişkiler karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde düzenlenir. Sosyal davranış kuralları olarak adlandırılan saygı ve nezaket kuralları,
toplumdaki bireyler tarafından bilinmesi ve uyulması gereken kurallar bütünü olarak ele
alınır ve bu kurallar bireylerin belli olay veya ortamlarda nasıl davranmaları gerektiğini
gösterir.
Protokol kuralları devlet hayatında, iş dünyasında ve bireylerin günlük yaşamlarında
bilinçli ya da bilinçdışı olarak uyguladıkları görgü ve nezaket kurallarının tümü olarak
tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2009: 3). Tanımdan da anlaşılacağı gibi protokol sadece devlet
yaşamında bir başka deyişle devlet adamları arasında değil, kamusal (resmi) yaşamda da
önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle kamusal yaşamda gerçekleştirilen toplantılar, törenler, ziyaretler, görüşmeler, yazışmalar, kişisel ve kurumsal iş ve ilişkiler protokol kuralları
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir (Aytürk, 2009: 5).
Toplumdaki bireylerin yaşam alanları temel olarak özel, sosyal ve kamusal alan olarak
belirlenmiştir. Bireyler, özel yaşamlarında aile ve çevresinin oluşturduğu kurallara; sosyal
alanda toplumsal kurallara (örf ve adetlere); kamusal alanda ise resmi protokol kurallarına uymaktadır. Protokol kuralları kamusal yaşamı; görgü ve nezaket kuralları ise gündelik yaşamı düzenleyen kurallar olarak algılanmaktadır. Bu bilgilerden hareketle protokol
genel anlamıyla; kamusal ve özel yaşamdaki törensel etkinliklerde resmi ilişki, görüşme,
yazışma ve toplantılarda, ziyaretlerde, davetlerde yöntem ve biçim yönünden uyulması ve
uygulanması gereken kuralların tümü olarak tanımlanır (Altınöz ve Tutar, 2006:10).
Protokol, günümüzün iş ve diplomatik dünyasında stratejik bir öneme sahiptir. Protokol kuralları, sosyal olarak nasıl davranılması gerektiği, özel durumlarda nasıl etkileşimde
bulunulması gerektği ve işin nasıl yürütüleceği konusunda kurum/kuruluşlara yardımcı
olur. Protokol bireylerin içinde bulunduğu sosyo kültürel ortamda nasıl beraberce çalıştığı
ve yaşadığı üzerinde olumlu bir etki de yaratmaktadır. Geleneksel olarak protokol, daha
dar bir tanımlamayla stratejik önemden çok operasyonel öneme sahip bir eylem olarak
görülmektedir. Bu nedenle protokol insanlara rehberlik etmek ve onlara bir düzen sağlamaktan çok daha önemlidir.
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Protokol ve Protokolün tarihçesi ile ilgili detaylı bilgiyi Nihat Aytürk’ün, “Kamusal Yaşamda
Protokol Kuralları” kitabında bulabilirsiniz.
Devletlerarası ilişkiler, kamusal yaşam ve toplumsal ilişkilerde protokol kurallarına
uyulması kurumsal ve kişisel saygınlık ve itibar açısından önemlidir. Protokol kurallarına uyan kişi ve kurumlar toplumda saygın ve üstün kurum ve kişiler olarak görülürken;
bu kurallara uymayanlar ise saygınlıklarını yitirerek hem kendi imajlarını hem de temsil
ettikleri kurumların imajlarını zedelerler. Toplumsal kurallara uymayan kişiler çevre tarafından dışlanabilirken, kamusal alanda uygulanan kurallara uymayanlar ise iş çevreleri
tarafından cezalandırılabilir (Aytürk, 2009: 12).
Protokol kuralları kişilere kurumsal yaşamlarında birbirleriyle olan ilişkilerinde
uyumlu ilişkiler geliştirmelerine ve sürdürmelerine de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle
bu kuralları gözardı etmek, iş yaşamını ve iş tatminini olumsuz yönde etkileyecektir (Altınöz ve Tutar, 2006: 3).
Nezaket ve görgü kuralları ile protokol kuralları toplumdan topluma değişebilmektedir. Dolayısıyla her birey öncelikle içinde yaşadığı toplumun nezaket ve görgü kurallarını
ve içinde bulunduğu kurumun protokol kurallarını öğrenmeli ve ilişkilerinde bu kurallara
uyum sağlamalıdır. Protokol ve sosyal davranış kurallarının (nezaket ve görgü) önemli
olduğu ve tam olarak uygulandığı kişi, yer, alan, iş ve işlevler şunlardır:
• Protokolde kişiler: Yöneticiler, konuklar ve kadınlar
• Protokolde önemli yerler: Makam odaları, makam otomobilleri, toplantı, tören,
resmi davet ve ziyaret ortamları
• Protokolde önemli konular: Davetler (yemek, kokteyl, resepsiyon), karşılama ve
uğurlamalar, yazışmalar, yönetsel ve sosyal davranışlar (ast-üst ilişkisi), konuşmalar

Kurumsal Etkinliklerde Protokolün Önemi

Kurumlar açısından etkinliklerin öneminden söz etmiştik. Kurum/kuruluşların genel
iletişim stratejisi içerisinde yer alan etkinlikler; kurumun yaptıklarından haberdar olunmasını sağlayarak, kurum/kuruluşun duyurumunu yapmak, itibar kazandırmak, toplumda olumlu bir imaj yaratmak, hedef kitleleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve görünürlük
sağlamak için önemli fırsatlardır. Yine aynı şekilde protokol kuralları da kamusal yaşam
ve toplumsal ilişkilerde kurumsal ve kişisel saygınlık ve itibar açısından uyulması gereken kurallar bütünü olarak belirtilmekte ve bu kurallara uyan kişi ve kurumlar toplumda
saygın ve üstün kurum ve kişiler olarak görülmektedir. Bu iki ana konudaki ortak nokta, kurumların iyi bir biçimde yönetilen ve stratejik bir şekilde planlanan etkinliklerinin
kuruma saygınlık ve itibar kazandırması ve bu etkinliklerde protokolün uygulanması
ise yine kurumsal saygınlık ve itibar açısından protokol kurallarına uyulması gerekliliği
noktasında buluşmaktadır. Bu çift yönlü etkileşim, başarılı bir etkinlik yönetimi, stratejik
planlama ve iyi bir şekilde düzenlenen ve uygulanan protokol kurallarıyla olanaklı olmakta, kurumların varlığını ve geleceğini bu karşılıklı etkileşim başarılı kılmaktadır.
Devlet ve iş dünyasında protokol sıcak bir ortamda çalışma sağlamak ve günümüzün kozmopolitan ve karmaşık dünyasında, farklı ortam ve geçmişten gelen insanları bir
araya getirme işlevini yürütür. Bu durumda, uygun protokol süreçleriyle birlikte başarılı
bir şekilde yönetilen kurum/kuruluşların etkinlikleri, onların imajında olumlu bir görüş
yaratır. İyi yönetilen bir etkinlik kitle üzerinde sonsuz ve olumlu bir izlenim oluşturur
ve kurumları yeni çalışmalar için motive eder. Kurum/kuruluşlar farklı hedef kitleleri ile
verimli ve sağlam ilişkiler kurmak için, çalışanlarını farklı eğitimlerle protokol becerileri
ve yönetim etkinlikleri hakkında eğitmelidirler.
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Kurum/kuruluşların gerçekleştirdikleri etkinlikler hem sosyal hem de resmi bir nitelik
taşıdığından, kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kurumların özelliklerine ve pekçok değişkene göre farklılık gösterebilir. Etkinlikler açılış, toplantı, tören
v.b hangi türden oluşursa oluşsun, etkinliklerde oturma düzeninden konuşma önceliğine ve hitap şekline kadar görgü ve protokol kurallarına uyulması gerekmektedir (Yılmaz,
2009: 10).

Kurumsal Etkinliklerde Protokol İlkeleri

Protokol kuralları her alanda olduğu gibi kurumsal etkinliklerde de hukuksal, yönetsel
ve sosyal olarak bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler daha önceki ünitelerde de
belirtildiği gibi şöyle özetlenebilir.
Saygı ve Nezaket: Protokol kurallarının temel ilkelerinden biri davranışsal kurallardan oluşan saygı ve nezakettir. Devlete, kuruma ve kişiye hak ettiği önemi, değeri vermek,
saygı ve nezaketi gösterir. Hem kamusal hem de toplumsal yaşamda protokol ve sosyal
davranış kurallarının temel ilkesi olarak sayılan saygı ve nezaketin davranışsal olarak temelini üstlere, büyüklere, yaşlılara, kadınlara ve konuklara saygı duymak oluşturur.
Öndegelme: Protokol öndegelme sıralamasıdır. Protokolde öndegelme “öncelik-sonralık” olarak belirtilmektedir. Bunun anlamı makam, unvan ve rütbe sahibinin önceliğinin olmasıdır. Kurumsal etkinliklerde de tören, toplantı, davet ve ziyaretlerde öndegelme
hakkı önemlidir. Protokolde makam, unvan ve rütbe sahibi önde gelir. Protokolde öndegelme sırasında göz önünde bulundurulması gereken ölçütler; anayasal ve yasal sıralama,
makam unvanı, kuruluş tarihi ve üst unvan/rütbedir.
Öncegelme: Bu ilke eşdüzeyde olan, aynı unvanı taşıyan kişiler arasında “kıdemli
olmak” anlamına gelmektedir. Aynı düzeyde olan kişi ve kurumlar arasında ast/üstlük
oluşturmamak için öncelik sırası yatay olarak gerçekleştirilir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; bir kurumda aynı unvanı taşıyan mühendisler, doktorlar, uzmanlar veya
aynı rütbeyi taşıyan subaylar, göreve başlama tarihlerine göre önceliğe sahip olmaktadır.
Kurum/kuruluşlarda öncegelme sırasında göz önünde bulundurulması gereken kriterler;
göreve başlama tarihi, mezuniyet tarihi ve derecesi, kurum sınavına giriş puanı, yaş ve
alfabetik sıradır.
Temsil: Protokol, kişisel temsil anlamına gelmemektedir. Protokolde herkes kendisini değil kurumu-nu, makamını, unvanını temsil etmektedir. Her yönetici kurumu adına
konuşmak ve hareket etmek durumundadır. Bundan dolayı protokolde temsil niteliği taşımak, yer ve ortamına göre giyinmek, konuşmak ve davranmak önemlidir. Kurumsal olarak temsil hakkı ve yetkisi taşıyan kişiler; kurum amiri, vekil yönetici, kurum temsilcisi,
yönetici temsilcisi ve yönetici eşinden oluşmaktadır.
Düzey Eşitliği ve Denklik: Toplumsal, siyasal ve kamusal yaşamdaki tüm ilişkilerde toplantılarda, davetlerde, konuşmalarda ve resmi yazışmalarda düzeylerin eşitliği ve
denkliğine göre hareket edilmektedir. Örneğin, Üniversitelerarası yazışmalarda rektör
imzasıyla gelen yazıya rektör imzası ile yanıt vermek gerekir. Bu yazıya rektör yardımcısı
imzası ile yanıt verilirse kurumun itibarı azalacaktır.
Karşılıklılık: Hukuki anlamda; devletin-devletle, kurumun-kurumla anlaşmış olduğu herhangi bir konuda, birbirlerine tanınmış olan işlem eşitliğidir. Yukarıdaki örnekten
hareketle, bir üniversite rektörü davetli olarak bir başka üniversiteye gittiğinde kendisini
üniversitenin genel sekreteri karşılarsa, diğer üniversitenin rektörü geldiğinde de kendisini o kurumun genel sekreteri karşılamalıdır (Aytürk, 2009: 23-33).
Kurumsal etkinliklerde öndegelmede gözönüne alınması gereken ölçütleri tartışınız.

3

146

İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları

KURUMSAL ETKİNLİKLERDE PROTOKOL TÜRLERİ VE
UYGULAMALARI

Kurum/kuruluşlar farklı nedenlerle çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Açılışlar, toplantılar, ziyaretler ve davetler başlıkları altında incelenecek olan bu etkinlikler, kurum/kuruluşların güçlülük, itibar ve büyüklüğünün göstergesi sayıldığı için ulusal, kurumsal, sosyal,
kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen bu etkinliklerin protokol kuralları çerçevesinde
düzenlenmesi ve buna göre hareket edilmesi kurum/kuruluşlar açısından önemlidir. Bu
ünitede kurumsal etkinliklerden; açılış töreni, toplantı, konuk ve ziyaretler ile davetlerde
uygulanan protokol kuralları incelenecektir.

Açılış Protokolü

Protokol kurallarının uygulandığı etkinliklerden biri “törenlerdir”. Başlıca törenler; ulusal
bayramlar, kentlerin kurtuluş günleri, kurum/kuruluşların kuruluş yıl dönümleri, üniversitelerin öğretim yılı açılışları, resmi ziyaretler ve ulusal ve uluslararası toplantıların açılışları gibi törenlerdir. Resmi olarak düzenlenen açılış törenleri mutlaka belirli bir program
içerisinde gerçekleşir. Bu programda; açılış törenine davet edileceklerin listelenmesinden
davet edilme şekillerine, törene katılacakların oturma sırasından konuşma yapacak kişilerin sırasına kadar pek çok aşamada protokol kurallarının uygulanması gerekmektedir.
Törenlerin özelliklerine göre; karşılama ve uğurlamalarda hazır bulunacak kişilerin listesi,
öndegelme sırası ve davetlilerin oturma düzeni kurum amiri ya da protokol yetkilileri
tarafından belirlenir.
Resmi bir açılış töreni ilk olarak tören için davetiyelerin tasarımı, basımı ve dağıtılması
ile başlamaktadır. Açılış davetiyelerinde etkinliğin ne olduğunu diğer bir ifade ile içeriğini
anlatan bir davet metni, daveti kimin yaptığı, açılışın yeri ve zamanı açık olarak belirtilmeli ve davetiyelerde mutlaka davet edilen kişilerin etkinliğe katılım durumunun belirlenmesi için LCV (lütfen cevap veriniz) ibaresinin bulunması gerekmektedir. Özellikle
açılış etkinliklerinde yoğun bir protokol olduğu için LCV (lütfen cevap veriniz) üzerinde
önemle durulması gereken bir unsurdur. Anadolu Üniversitesi’nin yeni öğretim yılı açılış
törenine davet edilen protokol listesi şunlardan oluşmaktadır: Devlet Protokolü, Cumhurbaşkanlığı, Yükseköğrenim Kurulu Üyeleri (YÖK), Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Rektörleri, İl Protokolü, Üniversite Protokolü ve Basın Mensupları (Ulusal ve Yerel)
Tablo 6.1
İl protokol ve üniversite
protokol listesini
göstermektedir.

İL PROTOKOL LİSTESİ

ÜNİVERSİTE PROTOKOL LİSTESİ

Vali

Rektör

Orgeneral ve Oramiraller (varsa)

Rektör Yardımcıları

TBMM Üyeleri

Genel Sekreter (akademik)

Büyükşehir Belediye Başkanı

Dekanlar (kuruluş yıllarına göre)

İl Cumhuriyet Başsavcısı

Enstitü Müdürleri (kuruluş yıllarına göre)

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı

Yüksekokul Müdürleri (kuruluş yıllarına göre)

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Dekanlar Yardımcıları (kuruluş yıllarına göre)

Üniversite Rektörleri

Enstitü Müdür Yardımcıları (kuruluş yıllarına
göre)

Baro Başkanı

Yüksekokul Müdür Yardımcıları (kuruluş yıllarına göre)

İlçe Belediye Başkanları

Genel Sekreter (idari)
Genel Sekreter Yardımcısı
Daire Başkanları
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Resim 6.1

Açılış Töreni Davetiye
Örneği

Resim 6.2
Açılış Töreni Program
Örneği
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Davetiyeler kurum/kuruluşların iç ve dış hedef kitleleri ile protokole dağıtıldıktan
sonra, verilen LCV’ler doğrultusunda bir oturma düzeni oluşturulmalıdır. Oturma düzeni törenlerde protokol mensupları için öndegelme sırasına göre belirlenmektedir. Salon
veya alanlarda ön sıralar protokole ayrılır ve bu alanlarda oturulacak olan koltuklara isim
ve makamlar etiketle yapıştırılmalıdır. Salonda veya alanda onur konuğunun ya da 1 no’lu
konuğun (şekil 6.2’de görüldüğü gibi) yerini belirtmek üzere orta merkezdeki koltuğun
önüne sehpa konur ve üzerine çiçek yerleştirilir. Bu koltuğa onur konuğu oturur. Protokolde bulunan diğer konuklar da öndegelme sırasına göre onur konuğunun sağına ve
soluna otururur. Burada belirtilmesi gereken nokta, törenlere katılan kişilerin mutlaka
kendilerine “protokol” olarak ayrılan ve isimlerinin yazılı olduğu yerlere oturması ve protokol alanında birkaç koltuğun habersiz gelebilecek olan protokol konuklarına ayrılması
gerektiğidir. Örneğin, bir üniversite etkinliğinde salona veya alana davetli kişiler için “Öğretim Üyeleri”, “Konuklar”, “Personel”, “Öğrenciler” ve “Basın Mensupları” için yer belirten yazılar konulmalıdır. Ayrıca protokol konukları yerine oturtulurken yer gösteren bir
ya da birkaç görevli de konuklara yardımcı olmalıdır.
Şekil 6.1
Üniversite Açılış
Töreninde Oturma
Düzeni Örneği

Kurum/kuruluşların açılış törenlerinde program sunumu için bir sunucunun bulunması önemlidir. Açılış törenlerinde sunucu ya da diğer konuşmacılar söze başlarken, törende bulunan resmi kişilere unvanlarıyla (üsten asta doğru) hitap etmesi gerekir. Örneğin; Anadolu Üniversitesi’nin yeni öğretim yılı açılış törenine davetli protokol; “Vali”,
“Milletvekili”, “Garnizon Komutanı”, “Rektörler”, “Konuklar” ve “Basın Mensupları”ndan
oluşuyorsa, sunucu ya da konuşma yapanların hitap şekli ya “Sayın Vali”, “Sayın Milletvekili”, “Sayın Garnizon Komutanı”, “Sayın Rektör”, “Sayın Konuklar” ve “Sayın Basın Mensupları” şeklinde yapılmalı ya da sadece törene onur konuğu olarak davetli olan kişinin
unvanı “Sayın Vali ve Sayın Konuklar” gibi söylenerek yapılmalıdır.
Tören konuşmalarında, konuşmaların şekli ve içeriği de üzerinde durulması gereken
noktalardan biridir. Tören konuşmaları kısa ve öz olmalı, yazılı metin okunmamalı eğer
yazılı metin varsa metne ara sıra bakılmalı, izleyicilerle göz temasında bulunulmalı, “ben”
yerine “biz” denilmeli ve kibar bir uslupla konuşulmalıdır. Konuşma sırası asttan üste
doğru olmalı, astların konuşma içerikleri kurumla ilgili teknik konularda olmalı, üstlerin
konuşmaları ise amaç, misyon, politikaları içermelidir.
Tören akışı içerisinde program sunucusu davet gönderilip de törene katılamayan
protokolün mesajlarını açılış konuşmalarından sonra okumalıdır. Bu durumda zaman
sınırlılığı nedeni ile herkesin gönderdiği mesaj okunamayacağından, ilke olarak unvanı
törendeki onur konuğunun üzerinde olan kişilerin gönderdiği mesajlar, diğer kişilerin ise
sadece unvanları ve ad soyadları okunmalıdır. Örneğin, bir törende onur konuğu “Bakan” ise bu durumda “Cumhurbaşkanı” mesajları okunacak, diğer protokolün ise unvan
ve isimleri (“Vali Sayın….” veya “Orgeneral Sayın….” gibi) anons edilecektir.
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Törenlerde; sunucuların takdiminde ya da konuşmacıların hitaplarında unvanın dışında isim de söylenebilmektedir. Bu durumda takdim şekli “Milli Eğitim Bakanı Sayın….”,
“Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın…..” veya “Ordu Komutanı Orgeneral Sayın…” şeklinde olmalıdır.

Toplantı Potokolü

Kurum/kuruluşların gerçekleştirdikleri etkinliklerden bir diğeri ise “toplantılar”dır. En
temel tanımı ile toplantı, kişilerin birbiri ile bilgi alış-verişinde bulunduğu, belli bir yer
ve zamanda yapılması planlanan ve önceden düzenlenen etkinliklerdir. Toplantılar farklı
amaçlarla yapılabilmekte ve kurumsal, yerel, ulusal ve uluslararası nitelik taşıyabilmektedir. Toplantıların temelde dört işlevi bulunmaktadır. Bunlar; bilgi ve haber vermek, bilgi alış-verişinde bulunmak, sorunları belirlemek, sorun çözmek, karar almaktır (Sevinç,
2004: 63).
Toplantıların amacı, düzeni ve katılımcıları farklıdır ve toplantılar yarı resmi ve resmi
olarak düzenlenebilirler. Kurum/kuruluşlar genel kurul ya da yönetim kurulu gibi kurumsal açıdan karar verme toplantıları düzenlerken; işbirliği ve eşgüdüm toplantıları ise
uluslararası ve kurumlararası düzenlenen toplantılardır. Bu temel amaçlar doğrultusunda
gerçekleştirlen toplantı türleri ise sorun çözme toplantıları, bilgilendirici toplantılar, istişare toplantıları, koordinasyon toplantıları, emir toplantıları ve kurul toplantıları olarak
belirtilmektedir (Yılmaz, 2009: 101-102). Sözü edilen toplantı türleri daha az katılımcı ile
gerçekleştirilirken, biz bu ünitede kurumsal etkinlikler kapsamında yer alan ve yüzlerce
hatta binlerce katılımcıyla gerçekleştirlen toplantılar üzerinde duracağız.
Kurum/kuruluşların etkinlik temeline dayalı olarak gerçekleştirdikleri toplantı türleri
aşağıda açıklanmaktadır:
Kongre: Bilimsel bir kuruluştan siyasi partiye kadar farklı alanlarda ulusal ya da uluslararası boyutta gerçekleştirilen ve kişilerarası bilgi alış-verişinin yapıldığı ve çok sayıda
katılımcının yer aldığı toplantılardır.
Konferans: Kültür, sanat, bilim, çevre, ekonomi v.b konularda, konu uzmanı kişi tarafından gerçekleştirilen ve katılımcılara bilgi vermeyi amaçlayan bir toplantı türüdür.
Panel: Belirli bir konuda ve o konuda uzman olan bir panel yöneticisinin başkanlığında, belirli sayıda panelistin konuyu belli zaman sınırında tartıştıkları ve görüşlerini
aktardıkları toplantı türüdür.
Sempozyum: Bilimsel konular başta olmak üzere farklı konularda çok sayıda katılımcının katkılarıyla aynı anda farklı oturumlarda bildiri ve çeşitli paneller şeklinde tartışıldığı
toplantılardır.
Seminer: Mesleki ve teknik konularda bir uzman kişinin eğitim amaçlı olarak bilgilerini aktardığı ve katılımcıların bilgi alış-verişinde bulunduğu toplantı türüdür.
Kolokyum: Sadece akademik düzeyde bilimsel konuların tartışıldığı ve çok sayıda katılımcının bilgi alış-verişinde bulunduğu toplantılardır.
Genel kurul: Kurum/kuruluşların yasalar gereği belirli sürelerde yapmak zorunda olduğu toplantı türüdür.
Çalıştay: Bilim, sanat, kültür, ekonomi, iletişim gibi çok farklı alanlarda, bilgi ve özellikle beceri edinmek amacıyla gerçekleştirilen ve katılımcıların birbirleriyle iletişim içinde
birbirlerini eğittikleri toplantılardır (Yılmaz, 2009: 101-102).
Bir önceki açılış protokolü başlığında sözü edildiği gibi, toplantılarda da hem görgü
ve nezaket hem de protokol kurallarının ilke ve esaslarına uyma zorunluluğu kurumsal
itibar ve imaj açısından önemlidir. Kurum/kuruluşların gerçekleştireceği toplantılar öncelikle katılımcılara zamanında duyurulmalıdır. Eğer kurum/kuruluş kendi bünyesindeki
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birimler arasında bir koordinasyon toplantısı ya da bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirecekse, bu toplantı duyurumunu telefonla ya da e-posta ile yapabilir. Bununla birlikte gerçekleştirilecek toplantı bir sempozyum, konferans, çalıştay gibi çok fazla sayıda
katılımcıya ulaşılmasını hedefleyen ulusal ya da uluslararası bir toplantı ise konu ile ilgili
genel bir duyurum, ilgili kurum/kuruluşlara mutlaka önceden yapılmalı, bu duyurumun
ardından sempozyum, konferans, çalıştay gibi gerçekleştirilecek etkinliğin tarihi yaklaştığında ise katılımcılar için davetiye ve etkinlik programı hazırlanmalıdır.
Resim 6.3
Sempozyum
Davetiye ve
Program Örneği
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Kurum/kuruluşların toplantı etkinliklerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için toplantı yeri ve özelliklerinin o toplantıya uygun nitelikte olup olmadığını
dikkate almaları gerekmektedir. Toplantı düzenlenirken, toplantının amacına uygun olan
salon kapasitesi, toplantı için gerekli olan araç-gereçler (bilgisayar, internet bağlantısı,
projeksiyon cihazı, tepegöz v.b) ve katılması beklenen kişi sayısı önceden düşünülmelidir.
Bu ifade edilenler doğrultusunda toplantılarda mekân düzenlenmesi konusunda dikkat
edilmesi gereken noktalar ise şu şekilde belirtilebilir:
• Toplantı yeri seçilirken fiziksel koşullar gözönüne alınmalı; salonun ısısı, havalandırması, aydınlatılması ve ses tesisatı iyi olmalıdır.
• Salon, katılımcı sayısına göre seçilmeli ve çok küçük bir salonda katılımcı sayısı
fazla olan bir toplantı, çok büyük bir salonda ise katılımcı sayısı az olan bir toplantı
düzenlenmemelidir.
• Toplantı katılımcılarının isimlikleri masada bulunmalı, ayrıca masada kâğıt, kalem, bloknot ve su gibi ayrıntılar da unutulmamalıdır.
• Toplantı salonu büyükse katılımcılara mikrofon sağlanmalı, ayrıca soru sormak ve
toplantıya katkıda bulunmak isteyenler için de mikrofon bulundurulmalıdır.
• Yabancı katılımcılarla yapılan toplantılarda ise simültane (anında) çeviri sistemi ve
çevirmen olmalıdır.
• Toplantı salonunda mutlaka çiçek bulunmalıdır (Aytürk, 2009: 110).
Kurum/kuruluşlar, düzenleyecekleri toplantıların türünü gözönüne alarak masa ve
oturma düzenlerini bu türlere uygun olarak yapmalıdır. Toplantı salonlarının hazırlanmasında çoğunlukla “konferans”, “sınıf ” ve “tiyatro” şeklindeki düzenlemelere yer verilmektedir. Şimdi bu düzenlemelerin nasıl olduğunu açıklayalım:
Konferans düzeni: Konferans düzeninde amaç bilgilendirme, yönlendirme ve eğitme olduğundan, bu düzen tek başkanlı toplantılar için uygundur. Yönetici önde, katılımcılar ise
yöneticinin karşısında belli bir düzen içerisinde otururlar. Konferans şeklindeki düzenlemelerde katılımcı sayısı önemli oduğundan farklı masa düzenleri söz konusudur. Az kişinin
katıldığı toplantılarda “yuvarlak”, “E”, “U” ve “T” şeklinde masa düzeni kullanılmaktadır.
Fotoğraf 6.1
Konferans Düzeni
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Resmi toplantılarda; katılımcı sayısının 8-10 kişi olduğu ve eşit statüdeki kişiler arasında bilgi alışverişinde bulunulacak toplantılarda yuvarlak masa düzeni, 4-5 kişilik kısa sonuç alınacak bir toplantı gerçekleştirilecekse kare masa düzeni, bir otorite başkanlığında
5-8 kişi ile gerçekleştirilecek toplantı için dikdörtgen masa düzeni, otorite başkanlığında
ancak bilgi vermeye yönelik, yönetimi ve iletişimi kolaylaştıran bir etkisi olan ve 10-15
kişinin katılımında yapılacak toplantı için U veya T masa düzeni ve kalabalık toplantılar
için ise “sınıf ” veya “tiyatro” düzeni kullanılması daha uygundur.
Şekil 6.2
Az sayıda katılımcının
olduğu toplantılarda
masa düzeni örnekleri
(Yılmaz, 2009, s. 106)

Sınıf Şeklinde Yerleşim Düzeni: Kalabalık toplantılarda sınıf şeklinde yerleşim düzeni yapılabilmektedir. Koridorlar bu düzende önem kazanırken, sıralar arasında geçiş için boşluk bırakılmalıdır. Bu düzen genellikle 100 kişiden az olan toplantılar için
uygundur.
Fotoğraf 6.2
Sınıf Biçiminde
Yerleşim Düzeni
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Fotoğraf 6.3

Tiyatro
Biçiminde
Yerleşim Düzeni

Tiyatro Şeklinde Yerleşim Düzeni: Bu yerleşim düzeninde tüm katılımcıların konferans
veren kişiyi görebilmesine olanak sağlayan bir düzen oluşturulmaktadır. Bu nedenle sandalyelerin ya da sıraların yerleştirlmesi “V” şeklinde yapılmaktadır (Yılmaz, 2009: 105-106
ve Aytürk, 2009: 111-112).
Toplantılarda oturma düzeni de genel protokol kurallarında uygulanan düzenle aynıdır. Resmi toplantılarda, toplantı başkanı kürsüde ya da “U” ya da dikdörtgen masanın uç
noktasında oturur. Katılımcılar da iki yanda protokol düzenine göre unvan ya da kıdemlerine göre oturular. Toplantı katılımcılarının ise kendisine ayrılan yere ve kendi statüsüne
uygun kişilerle oturması gerekir.
15 kişi ile gerçekleştirilecek bir etkinlikte nasıl bir toplantı düzeninin hazırlığının yapılması
gerekir? Tartışınız.

Konuk ve Ziyaret Protokolü

Konuk, gerek kamu, gerek sosyal, gerekse özel yaşamda davet edilen, kabul edilen ve önem
verilen, karşılanan kişidir ve protokolde ev sahibinden önce gelmektedir. Kamusal yaşamda yöneticiler astlarının onur konuğu, denginin konuğu ve üst’ünün ise ziyaretçisi olarak
tanımlanırlar. Konuklar resmi ise resmi protokol kuralları, özel ya da sosyal ise saygı ve
nezaket kuralları uygulanmaktadır.
Onur konuğu: Kamusal yaşamda onur konuğu, davet sahibi kişi olan yöneticinin üstü
ya da davet edilenler arasında protokol yönünden devlet yetkilisi ya da eşit derecedeki
yabancı kişidir. Özel yaşamda ise davet eden kişiye ziyaretiyle onur veren resmi makam,
sanatçı, gazeteci, bilim adamı veya sporcu v.b kişidir. Onur konuğu karşılanırken, mutlaka
araçla geldiği yerde ev sahibi tarafından karşılanmalı ve uğurlanmalıdır. Örneğin, onur
konuğu uçakla geliyorsa havalimanından ev sahibi tarafından karşılanmalıdır.
Konuk: Unvan ve statü açısından ev sahibinin davet ettiği kişidir. Bu nedenle aynı statüdeki konukları karşılama, ağırlama ve uğurlamada karşılıklılık temel alınmaktadır. Diğer
bir ifade ile bir kişiyi resmi olarak davet edebilmek için onun düzeyinde olmak gereklidir.
Ziyaretçi: Resmi, özel ya da sosyal amaçla yöneticiyi görmeye veya görüşmeye gelen
kişidir ve her zaman astlar üstlerinin ziyaretçisi konumundadır (Aytürk, 2009: 248-249).
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Kurum/kuruluşların yurt içi ya da yurtdışından gelen kişi ya da heyetleri karşılaması,
ağırlaması ve uğurlamasında protokol kurallarına uyulması ve bu nedenle de konukların
belirlenen bir program doğrultusunda ağırlanması gerekmektedir. Davet sahibi tarafından hazırlanan taslak program, konukların bilgi ve görüşüne sunulduktan sonra ya kabul
edilir ya da üzerinde değişiklikler yapılabilir. Üzerinde uzlaşılan program ise temel olarak
yer ve saatleriyle birlikte şu adımlardan oluşur:
• Karşılama
• Otele veya konuk evine yerleşme
• Konuğun ziyareti
• Konuk ile resmi görüşme ya da toplantı
• Yemek
• Dinlenme
• İlgili kişi ve kuruluşlara nezaket ziyareti
• Sosyal etkinlikler (gezi, dinleti, gösteri v.b)
• Serbest zaman
• Uğurlama
Kurum/kuruluşlarda önemli olan bir diğer etkinlik ise ziyaretlerdir. Ziyaret bir kişi ya
da topluluğun izin alarak bir başka kişi ya da topluluğu görmeye gitmesi anlamına gelmektedir. Sosyal yaşamda önemli bir nezaket ve görgü kuralı olan ziyaretler aynı zamanda
hem resmi hem de yarı resmi bir boyut da taşımaktadır. Devletlerarası ilişkilerde resmi bir
boyut taşıyan ziyaretlerde protokol kuralları eksiksiz uygulanmakta, kamusal yaşamda uygulanan resmi göreve atananların ziyaretleri ise nezaket kuralları çerçevesinde yarı resmi
bir boyutta gerçekleştirilmektedir. İster özel ister sosyal yaşamda isterse de iş yaşamında
olsun, yapılan ziyaretlerde hem ziyaretçinin, hem de ev sahibinin bilmesi gereken bazı
kurallar vardır. Yapılış amacına göre farklılık gösterse de ziyaretlerde bazı temel ilkelere
uymak ziyaretin başarılı geçmesini sağlar ve aynı zamanda kişi ve grupların birbirlerini
tanımalarına olanak sağlayarak, onları yakınlaştırır. Ziyaretlerde uyulması gereken ilke ve
kurallar aşağıda belirtilmektedir:
• Ziyaretlerde küçük büyüğünü, ast üstünü, kıdemsiz kıdemliyi ve genç yaşlıyı ziyaret eder.
• Ziyaret yapılacak zaman çok iyi belirlenmeli ve mutlaka önceden randevu alınmalıdır. Protokol kuralları gereği küçük büyüğüne tabi olduğu için büyük istediği
bir zamanda randevu verebilir. Eşit düzeyde yapılan ziyaret taleplerinde ise tarih
olarak seçenek sunulabilir ve iki tarafa uygun olan zaman için konuşulabilir.
• Resmi ziyaretler protokol kuralları, özel ziyaretler ise nezaket ve görgü kuralları
çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
• Ziyaretler amacına göre farlılık gösterdiği için ziyarete giderken çiçek ya da temsili
bir hediye götürmek uygun bir davranış olarak kabul edilir.
• Ziyaretler ister özel isterse resmi olsun, ziyaret süresi dikkate alınmalıdır.
• Ziyaretlerde randevu saatlerine uyulmalıdır (Yılmaz, 2009: 13 ve 114; Altınöz ve
Tutar, 2006: 119).
Kurum ve kuruluşlarda yapılan ziyaretler amacına göre temelde “özel” ve “resmi” ziyaret olarak iki başlıkta ele alınmaktadır.
Özel Ziyaretler: Tebrikler, hastane ziyaretleri, bayram ziyaretleri, taziyeler ve teşekkür
ziyaretleri bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretlerdir. Yeni göreve atanan bir kişiye yapılacak ziyaret nezaket ve protokol ziyaretidir. Göreve yeni atanan kişi ilk 15 gün içerisinde
ziyaret edilmelidir. Bayram ziyaretlerinde ilke olarak ise astlar her zaman üstlerin bayram-
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larını kutlarlar. Hastane ya da taziye ziyaretleri kısa süreli olmalı, ziyaret 10-15 dakikayı
geçmemelidir.
Resmi Ziyaretler: Yabancı hükümet ve devlet adamları ya da kamu kurum başkanlarının ülkemizde dengi olan kişi ve kurumlara iş görüşmesi, anlaşma, toplantı,
kongre v.b gibi etkinliklere katılma amacıyla yaptıkları ziyaretlerdir. Resmi ziyaretlerde özellikle devletlerarası ilişkiler açısından protokol kurallarına eksiksiz uyulması
gerekmektedir.

Davet Protokolü
Sosyal yaşamın önemli etkinlikleri arasında yer alan davetler, kurum/kuruluşlar tarafından resmi, yarı resmi ya da özel davetler olarak gerçekleştirilmektedir. Kurum/kuruluşların yöneticileri tarafından verilen davetlerde hem yöntecilerin hem de davete katılanların
uygulanan protokol kurallarını bilmesi, başka bir ifade ile davete katılan kişilerden kurumsal, toplumsal ve kişisel ilişkileri düzenleyen nezaket ve görgü kurallarına uymaları
beklenmektedir (Aytürk, 2009: 271, Yılmaz, 2009: 119). Davetler genel olarak üç bölüme
ayrılmaktadır. Bunlar:
Resmi davetler: Resmi davetler mutlak bir nedene dayalı olarak yapılmaktadır. Kurum/kuruluşlar kongre, konferans, sempozyum gibi etkinliklerin açılışlarında ya da
kapanışlarında kurumlararası veya uluslararası toplantı amacıyla, Cumhurbaşkanlığı
yetkililerinin ya da yabancı konukların onuruna kokteyl, resepsiyon veya yemek daveti
vermektedir. Ayrıca davetler, kurum/kuruluşların yıldönümlerinde (10. Yıl, 50. Yıl v.b)
ve önemli bir bir başarı elde ettiklerinde de verilebilir. Örneğin, üniversiteler akademik
yılı açılışlarında açılış kokteyli düzenleyebilir, kuruluş yıldönümlerinde resepsiyon türü
davetler verebilirler.
Bu tür davetlerde mutlaka protokol kurallarına ayrıntılı bir şekilde uyulması gerekmektedir. Resmi davetler mutlaka basılı davetiye ile yapılmalı, masa ya da oturma planı
oluşturulmalı, masalarda masa kartları bulunmalıdır. Ayrıca, davetliler salona girerken
isimleri anons edilebilir. Resmi davetlerde; daveti veren kişi ya da kurum yöneticisi ev
sahibi konumundadır. Davet listesi oluşturulurken, onur konuğu dışındaki davetliler alfabetik sıraya, askeri davetliler ise rütbelerine göre yazılır.
Yarı resmi davetler: Bu tür davetler resmi davetlerden daha az formal olan ve tercihe
göre basılı davetiye ya da telefonla yapılabilen, resmi olmayan davetlere göre mönünün
biraz daha geniş tutulduğu davetlerdir.
Resmi olmayan davetler (özel davetler): Özel davetlerde yapılacak davet hem davetiye
ile hem telefonla hem de şahsen yapılabilir. Eğer katılımcı sayısı 20’den fazla ise bu davetler de yazılı olarak yapılabilir. Masa düzenlemesi ve mönü diğer davetlere göre daha sade
yapılmaktadır.
Kurum/kuruluşların belirli amaçlarla düzenledikleri davetlerde bazı temel ilkeler uygulanmaktadır.
Davet Etme: Öncelikle davetin amacı ne ise davet edilecek kişiler de bu amaca göre
belirlenmelidir. Bir üniversitenin akademik yılı açılış kokteyline, üniversitenin akademik
personeli (öğretim elemanları ve öğretim üyeleri) ile idari personeli davetlidir. Bununla
birlikte il protokolünden kişiler de bu etkinliğe davet edilebilir.
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Resim 6.3

Davete yönelik davetiye örneği

Davetin resmiyet derecesine göre kişiler ya telefonla ya da davetiye ile davet edilmektedir. Davetiyelerde mutlaka LCV (lütfen cevap veriniz) ibaresi bulunmalı ve LCV’ler
telefonla alınmalıdır. Davet edilen kişi açısından da LCV ibaresine uyulması ve katılım
durumunun belirtilmesi protokol ve nezaket kuralları açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu tür etkinliklerde davet edilecek kişi yüksek bir statüye sahipse, kurum/kuruluş
yöneticisinin daveti bizzat ziyaret ederek yapması gerekmektedir. Kokteyl, resepsiyon ya
da yemek gibi davetler için hazırlanan davetiyelerde;
• Üstte davet eden kişinin ismi ve unvanı yazılmalı
• Davetin türü ve nedeni belirtilmeli
• Davetiye metni nezaket sözcükleri ile ve üçüncü şahıs fiil kullanılarak yazılmalı
• Davetiyenin alt bölümünde davetin “yeri”, “tarihi” ve “saati” ile “kıyafet” belirtilmeli
• LCV (lütfen cevap veriniz) ibaresi konulmalıdır (Aytürk, 2009: 273).
Karşılama ve Uğurlama: Kurum/kuruluşların resepsiyon, kokteyl ve resmi yemek
türündeki davetlerinde konukları karşılama ve uğurlama sırasında da nezaket, saygı ve
protokol kurallarına uymaları gerekmektedir. Öncelikle davet sahipleri konuklarını salon
girişinde ve samimi bir şekilde karşılamalıdırlar. Kurumsal resmi davetlerde, karşılama
konumunda olan kişiler; yönetici konumda olan ve davet eden kişi ve eşi ile varsa yardımcısı ve eşi salon girişinde konuklarını karşılarlar. Ancak davette eğer onur konuğu varsa,
bu karşılamada onur konuğu ve eşi de olmalı, bu durumda ise yönetici yardımcısı ve eşi
bu karşılamada bulunmamalıdır. Konuklar ise karşılama esnasında ev sahiplerinin ellerini
sıkarak tanışmıyorlarsa kendilerini tanıtmalıdırlar.
Masaya Oturma Düzeni: Ayakta düzenlenen resepsiyon ve kokteyler dışında masa
düzeninde gerçekleştirilen yemek davetleri de söz konusudur. Bu tür davetlerden özellikle
resmi yemek davetlerinde masada oturma düzeni önem kazanmakta, masa düzeni de belirli nezaket ve görgü ile protokol kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir (Sevinç,
2004: 67).
Yemek davetlerinde konukların oturma yerleri resmi makam ve unvanlara göre bir
diğer ifade ile öndegelme sıralarına göre dikkatlice belirlenmelidir. Masada oturma düzeninin nasıl yapılacağı o davette onur konuğunun olup olmamasına, davetin eşli ya da eşsiz
yapılmasına ve salonun şekline göre belirlenmektedir.
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Özet
Bireyin sosyal bir varlık olması, toplumdaki diğer bireylerle
veya kurumlarla birarada ve iletişim içerisinde olmasını gerekli kılmaktadır. Bu ilişki içerisinde de kişilerin bireysel ve
toplumsal olarak bir takım kurallara uyması kaçınılmazdır.
Toplumda bireylerarası ve sosyal ilişkiler karşılıklı saygı ve
nezaket kuralları çerçevesinde düzenlenir. Sosyal davranış
kuralları olarak adlandırılan saygı ve nezaket kuralları, toplumdaki bireyler tarafından bilinmesi ve uyulması gereken
kurallar bütünü olarak ele alınır ve bu kurallar bireylerin
belli olay veya ortamlarda nasıl davranmaları gerektiğini
gösterir. Protokol kuralları ise resmi olarak uygulanan sosyal davranış kurallarıdır ve devlet hayatında, iş dünyasında
ve bireylerin günlük yaşamlarında bilinçli ya da bilinçdışı
olarak uyguladıkları görgü ve nezaket kurallarının tümü
olarak tanımlanmaktadır.
Kurumsal etkinliklerde uygulanan protokol kuralları ise
sosyal yaşamın bir parçasını oluşturan kurum/kuruluşların
gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerde uyguladıkları kurallardan oluşmaktadır. Protokol kuralları her alanda olduğu gibi
kurumsal etkinliklerde de hukuksal, yönetsel ve sosyal olarak
bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu kurallar toplantılardan törenlere, konuşmalardan kutlamalara kadar geniş bir
yelpaze içerisinde uyulması gereken davranışlar olarak tanımlanmakta ve kurumların hedef kitlelerine ve kamuoyuna
kendilerini doğru bir biçimde anlatmada, toplumda olumlu
bir imaj oluşturmada ve itibar kazanma ve sürdürmede bir
halkla ilişkiler faaliyeti olarak etkinlik yönetimi açısından da
büyük önem taşımaktadır.
Kurum/kuruluşların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan
kaynakları ve pazarlama gibi birimlerinin görev alanlarında
yer alan, iç ve dış hedef kitlelerle ve paydaşlarla birebir temas
sağlanan, içeriğin iletilmek istenen mesajlar doğrultusunda
kurgulandığı; toplantı, lansman, fuar katılımı ve tören gibi
faaliyetler etkinlik olarak adlandırılmaktadır.
Kurum/kuruluşların gerçekleştirdikleri etkinlikler hem sosyal hem de resmi bir nitelik taşıdığından, kurum/kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kurumların özelliklerine ve pekçok değişkene göre farklılık gösterebilir. Etkinlikler
açılış, toplantı, tören v.b hangi türden oluşursa oluşsun etkinliklerde, oturma düzeninden konuşma önceliğine ve hitap
şekline kadar görgü ve protokol kurallarına uyulması gerekmektedir. Kurum/kuruluşlar; açılış töreni, toplantı, konuk ve
ziyaretler ile davet türündeki etkinliklerde sosyal davranış ve
protokol kurallarını uygulamaktadır.
Açılış Protokolü: Protokol kurallarının uygulandığı başlıca
törenler; ulusal bayramlar, kentlerin kurtuluş günleri, kurum/kuruluşların kuruluş yıl dönümleri, üniversitelerin öğ-

retim yılı açılışları, resmi ziyaretler ve ulusal ve uluslararası
toplantılardır. Resmi olarak düzenlenen açılış törenleri mutlaka belirli bir program içerisinde gerçekleşir. Bu programda; açılış törenine davet edileceklerin listelenmesinden davet
edilme şekillerine, törene katılacakların oturma sırasından
konuşma yapacak kişlerin sırasına kadar pekçok aşamada
protokol kurallarının uygulanması gerekmektedir.
Toplantı Protokolü: En temel tanımı ile toplantı, kişilerin birbiri ile bilgi alış-verişinde bulunduğu, belli bir yer ve zamanda yapılması planlanan ve önceden düzenlenen etkinliklerdir. Toplantılar farklı amaçlarla yapılabilmekte ve kurumsal,
yerel, ulusal ve uluslararası nitelik taşıyabilmektedir. Toplantılarda da hem görgü ve nezaket hem de protokol kurallarının ilke ve esaslarına uyma zorunluluğu, kurumsal itibar ve
imaj açısından önemlidir.
Konuk ve Ziyaret Potokolü: Konuk, gerek kamu, gerek
sosyal, gerekse özel yaşamda davet edilen ve kabul edilen,
önem verilen, karşılanan kişidir ve protokolde ev sahibinden önce gelmektedir. Kamusal yaşamda yöneticiler astlarının onur konuğu, denginin konuğu ve üst’ünün ise ziyaretçisi olarak tanımlanırlar. Konuklar resmi ise resmi protokol
kuralları, özel ya da sosyal ise saygı ve nezaket kuralları
uygulanmaktadır.
Davet Protokolü: Sosyal yaşamın önemli etkinlikleri arasında yer alan davetler, ku-rum/kuruluşlar tarafından resmi,
yarı resmi ya da özel davetler olarak gerçekleştirilmektedir.
Kurum/kuruluşların yöneticileri tarafından verilen davetlerde hem yöntecilerin hem de davete katılanların uygulanan
protokol kurallarını bilmesi, başka ifade ile davete katılan kişilerden kurumsal, toplumsal ve kişisel ilişkileri düzenleyen
nezaket ve görgü kurallarına uymaları beklenmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin toplumsal yaşamındaki davranışlarında etkili olan ve davranışları düzenlemeyi
hedefleyen sosyal düzen kuralları arasında yer almaz?
a. Ahlak kuralları
b. Din kuralları
c. Hukuk kuralları
d. Görgü kuralları
e. Bireysel kurallar
2. Aşağıdakilerden hangisi kurumların başarılı bir etkinlik
düzenlemeleri için gerekli unsurlardan değildir?
a. Etkinliklerde bir koordinatörün bulunması
b. Etkinliğin amaçları belirlenmesi
c. Etkinlik için mutlaka basılı materyal kullanılması
d. Etkinliğin büyüklüğüne göre personel istihdam
edilmesi
e. Etkinliklerin doğru zamanda ve doğru yerde gerçekleştirilmesi
3. Kurumsal etkinliklerin yönetiminde aşağıda belirtilen
aşamalardan hangisi yer almaz?
a. Varolan durumun belirlenmesi
b. Sorunların tanımlanması
c. Araştırma yapılması
d. Planlama yapılması
e. Sonuçların değerlendirilmesi
4. Protokol ve sosyal davranış kurallarına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Yöneticiler, protokolde önemli kişiler arasında yer almaktadır
b. Makam odaları protokol açısından önemli yerlerdir
c. Davetler, karşılama ve uğurlamalar, protokolde
önemli konular arasında yer almaktadır
d. Kadınlar protokolde yer almamaktadır
e. Konuşmalar protokol kuralları içerisinde yapılmaktadır.
5. Aşağıdakilerden hangisi protokol ilkeleri arasında yer
almaz?
a. Otorite
b. Öndegelme
c. Karşılıklılık
d. Saygı ve nezaket
e. Temsil

6. Aşağıdakilerden hangisi üniversite protokolünde yer
almaz?
a. Vali
b. Belediye Başkanı
c. Rektör
d. Özel Kalem Müdürü
e. Milletvekilleri
7. Törenlerde protokol mesajlarının okunma yeri neresidir?
a. Açılış konuşmalarından sonra
b. Açılış konuşmalarından önce
c. Törenin başlangıcında
d. Törenin bitiminde
e. Onur konuğunun konuşmasından sonra
8. Aşağıdakilerden hangisi kurum/kuruluşların etkinlik temeline dayalı olarak gerçekleştirdikleri toplantı türlerinden
değildir?
a. Kongre
b. Sunu
c. Çalıştay
d. Konferans
e. Sempozyum
9. Aşağıdakilerden hangisi kurum/kuruluşlarda öncegelme
sırasında göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden
değildir?
a. Göreve başlama tarihi
b. Mezuniyet tarihi
c. Cinsiyet
d. Yaş
e. Mezuniyet derecesi
10. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal resmi davetlerde onur
konuğunun olması durumunda karşılama yapan kişilerden
değildir?
a. Yönetici
b. Onur konuğu
c. Yönetici eşi
d. Onur konuğunun eşi
e. Yönetici yardımcısı

6. Ünite - Kurumsal Etkinliklerde Protokol

159

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e
2. c
3. b
4. d

5. a

6. d

7. a

8. b

9. c

10. e

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinlik ve Yönetimi”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinlik ve Yönetimi”
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinliklerde Protokol ve Protokol Kuralları ” başlıklı konuyu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinliklerde Protokol ve Protokol Kuralları” başlıklı konuyu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinliklerde Protokol Türleri ve Uygulamaları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinliklerde Protokol Türleri ve Uygulamaları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinliklerde Protokol Türleri ve Uygulamaları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinliklerde Protokol ve Protokol Kuralları” başlıklı konuyu yeniden
gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Etkinliklerde Protokol Türleri ve Uygulamaları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Etkinliklerin planlama aşamasında etkinliğin amacının belirlenmesi, etkinliğin hedef kitlesinin tanımlanması, etkinliğin nerede ve ne zaman yapılacağının belirlenmesi, etkinliğin
gerçekleştirilme aşamasında uygulanacak tekniklerin neler
olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Ünitede anlatılanlar
doğrultusunda siz de bir kurumun kuruluş yıldönümü için
bir etkinlik planlayabilirsiniz.
Sıra Sizde 2
Başarılı bir etkinlik gerçekleştirebilmek için etkinlik planlama sürecine dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin, uygun bir
etkinlik tarihi belirlemek (aynı hedef kitleye hitap eden başka
bir etkinlikle zamanın çakışmasına dikkat etmek ya da önemli
organizasyonlarda -milli maç, seçim v.b- aynı tarihe denk getirmemek gibi) hedef kitlelere ve basına etkin bir biçimde duyurum yapmak için görsel malzemeler hazırlamak önemlidir.

Sıra Sizde 3
Gerek resmi gerekse özel davet ya da toplantılarda, protokol
kurallarına uymak, ku-rum/kuruluşların itibarını artıran
davranış biçimleri arasındadır. Kurumsal bir etkinlikte öndegelme ölçütleri; anayasal ve yasal sıralama, makam unvanı,
kuruluş tarihi ve üst unvan/rütbedir.
Sıra Sizde 4
Kurum/kuruluşların düzenledikleri toplantı türleri gözönüne alınarak yapılan masa ve oturma düzenlerine “Toplantı
Protokolü” konu başlığı altında yer verilmişti. Buna göre 15
kişinin katılımıyla gerçekleştirlecek toplantı için “U” veya
“T” masa düzeni kullanılır ve bu düzenleme içerisinde yönetici ya da toplantı başkanı kürsüde ya da U” veya “T” masa
düzeninin uç noktasında oturur.
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Örgüt hiyerarşisi içerisinde protokol kurallarını tanımlayabilecek,
İş yaşamını düzenleyen kuralları açıklayabilecek,
Karşılama, uğurlama ve makamda davranış, kurallarını sıralayabilecek,
Toplantılarda ve resmi davetlerde yönetsel davranış kurallarını ayırt edebilecek,
İş ortamında göreve başlama ve görevden ayrılmalarda yapılması gereken protokol davranışlarını yorumlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
• Sekreter
• Makam
• Protokol

• Hiyerarşi
• Yönetici Asistan
• Büro

İçindekiler

İş Ortamında Protokol ve
Davranış Kuralları

Yönetsel Davranış Protokolü

•
•
•
•
•
•
•
•

GİRİŞ
ÖRGÜT HİYERARŞİSİ VE PROTOKOL
İŞ YAŞAMINI DÜZENLEYEN KURALLAR
KARŞILAMA VE UĞURLAMA
MAKAMDA DAVRANIŞ KURALLARI
ÜSTLERLE PROTOKOL İLİŞKİLERİ
HİTAPLAR
TOPLANTILARDA YÖNETSEL DAVRANIŞ
KURALLARI
• RESMİ DAVETLERDE YÖNETSEL
DAVRANIŞ KURALLARI
• KURUMLARDA ÇİÇEK ALMA VE VERME
KURALLARI
• GÖREVE BAŞLAMA VE GÖREVDEN
AYRILMALARDA YAPILAN
GÖRÜŞMELER

Yönetsel Davranış Protokolü
GİRİŞ

Protokolde, devleti ve kurumu temsil etmek; devletin ve kurumun onurunu ve saygısını
korumak esastır. Kurumsal önde gelme düzeni içerisinde Anayasa ve yasalardaki kurallar ve sıralamalar öne çıkmaktadır. Bireysel öncelik ve sonralık sıralamasında üst unvan/
rütbe ve kıdem esastır. Üst olan önde, kıdemli olan önce gelir. Kamusal alanda ve kamusal
etkinliklerde makam, mevki, statü, unvan/rütbe sahibi olanlar önde ve/veya önce gelirler.
Dış ilişkilerde (karşılama, ağırlama, uğurlama, kabul, görüşme, ziyaret, ziyafet, telefonda
konuşma, yazışma, imza vb. tüm iş, işlem ve eylemlerde) düzey eşitliği ve karşılıklılık esası
söz konusudur.
Kamusal ve sosyal yaşamda ulusal bayrağı, konuğu, üst’ü ve hanımı saymak, korumak
ve kollamak esas olup, davranışsal olarak saygı ve nezaket kuralları kabul görmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, törensel olarak yapılan bir organizasyonun; bu organizasyonun yapıldığı alanın ve salonun; bu mekanda kullanılan eşya ve malzemenin; bu
organizasyonda giyilen kıyafetin; yapılan konuşmaların ve davranışların; sunulan ikramların, verilen hizmetlerin, takdim edilen çiçek ve hediyelerin protokol olarak önemli bir
anlamı ve yorumu vardır. Bu nedenle, protokolde bir kişinin veya kurumun önemi ve
saygınlık düzeyi, dışa yansıyan bu öğelerle ölçülür ve değerlendirilir.
Yöneticilerin yaşamlarında önemli bir yer tutan, iş ilişkileri nedeniyle öne çıkan ve
uyulması gereken bir nitelik taşıyan protokol kuralları, kurumsal temsilin önemli bir boyutunu oluşturur. Bu bakımdan her düzeydeki yöneticinin bu kuralları bilmesi ve özenle
uygulaması gerekir. Protokol kuralları, diplomatik yaşam içerisinde; büyükelçi, konsolos
ve ataşe için ne kadar önemli ve gerekli ise, kamusal yaşamda; her memur, şef, şube müdürü, ilçe/il ve bölge müdürü, daire başkanı, genel müdür, bakan yardımcısı ve bakan için
de o kadar önemli ve gereklidir. Çünkü, kamu veya özel kesimde görev yapan her yöneticinin, günlük yönetsel ve sosyal yaşamı protokoler bir yapı içinde geçmektedir.

ÖRGÜT HİYERARŞİSİ VE PROTOKOL

Kamu ve özel kesimde insanların çoğu, yaşamlarının yarısını işyerinde geçirirler, iş ortamında uygun davranışlar göstermek, gelişmenin, medeni olmanın bir gereğidir. Genel
olarak iş yaşamında terbiye ve nezaket kuralları özel ilişkilerde yaşananlardan farklı değildir. Kurumlarda bir üstün, astan isteyeceği iki temel tutum ve davranış vardır. Bunlar:
Örgütsel kurallara ve örgütsel amaçlara bağlılık: Örgütsel hedeflere bağlanan biri
örgütte görmesi gereken işleri ücretiyle kıyaslayarak yapma yoluna gitmez. İş neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışır. İşgören örgütsel hedeflerin gerçekleşmesi için kendisinde
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güçlü bir istek bulmalıdır. Burada örgütsel kurallara uymak ile örgütsel kurallara ve hedeflere bağlanmak ayrımına dikkat etmek gerekir. Örgütsel bağlanma tutumunda isteksiz
bir uyma davranışı gösterilmez. Örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi için fikir
gücünün, kas gücünün yanında, gönül gücünün de işe katılmasına çalışılır.
İşe bağlılık: Çalışanın yalnız kendisine verilen işleri tam olarak yapmasından ibaret
değildir. Çalışanlar kurumlarının ortak yararlarını inisiyatif kullanarak korudukları ölçüde işe bağlılık göstermiş olurlar.
Kurumlarda üstler, astlarından; örgütsel kurallara ve amaçlara bağlılık ile işe bağlılık konusunda tutum ve davranış geliştirmelerini beklerler.
Bir işgören, herhangi bir kusurunu veya yanlışını türlü bahanelerle örtmeye çalışmamalıdır. Dürüst bir işgören kusurunu açıkça ortaya koymalıdır. Böyle bir davranış görgü
kurallarına daha uygundur. Geçerli bir mazereti nazikçe belirtmekte hiçbir sakınca olmadığı gibi, kişinin hatasını kabul etmesi ve gerektiğinde özür dilemesi de aynı zamanda bir
erdem sayılır.
İşgörenler üstlerine karşı nazik ve terbiyeli davranmalıdır. Nezaket altına gizlenmiş
çeşitli dalkavukluk örneklerinden uzak durulmalıdır. Üstleri ile iş görüşmesi yapan bir
astın sakin olması gerekir. Sinirlilik, gerilim ve stres dolu bir tutum ve davranış her şeyden önce bir örgütsel davranış bozukluğudur. Kurum içinde üstlere karşı, saygılı ve nazik
olunmalıdır. Kadınlar da kurum içinde üstlerine karşı saygılı olmalı ve onları selamlamada özenli davranmalıdır. Nazik bir üst ise birlikte çalıştığı kadınlara, kurum dışında daha
önce selam vermeyi unutmamalıdır.
Kurumlarda üstlere olan yakınlık, hiçbir zaman istismar edilmemelidir. Uzun yıllardan beri aynı kurumda çalışan insanlar arasında ortaya çıkan dostluk ve samimiyet, onların birbirlerine karşı nezaket ve saygıda kusur etmelerini gerektirmez. Üstlerle oluşan özel
dostluklar, resmi ilişkilerle karıştırılmamalı ve protokol kurallarına uymaya özen gösterilmelidir. Üstlerin uymaları gereken protokol kuralları şunlardır:
• Üstler, kurumlardaki pozisyonlarını düşünerek hareket etmelidir. Yöneticiler; beceri, nezaket, örgütsel kurallara ve hedeflere bağlılık bakımından kendilerinden
örnek alınacak insanlar olmalıdırlar.
• Üstler, hiçbir zaman yetki ve sorumluluk devretmekten kaçınmamalı, kendisi sürekli yetkiyi kullanan, astları ise sorumluluk taşıyan insanlar konumunda olmamalıdır. Astların kararlara katılmasını sağlamalıdır. Bu bir nezaket kuralı, hem de
çağdaş yönetim anlayışının bir gereğidir.
• Üstlerin astlarına karşı adaletli davranmaları, astların kendilerinden olan beklentilerinin başında gelir. Üstler yalnızca adil davranmakla yetinmemeli, aynı zamanda
çalışanların iş tatminini arttırmak ve örgütsel amaçlara bağlanmalarını sağlamak
için onlara karşı sevgi ve saygı beslemelidir.
• Yönetimin fonksiyonlarından biri de kontrol fonksiyonudur. Ancak, çağdaş yönetim işgörenlerin değil, işin yönetimini dolayısıyla kontrolden işin kontrolünü anlamak gerekecektir. Bu nedenle üstler, astlarını kontrol adı altında sıkı bir disipline
sokmamalıdır.
• Üstlerin, astlarına karşı göstermeleri gereken önemli bir kurumsal protokol de
çalışanları isteklendirerek çalıştırmaktır. Bunun için üstler astlarını gerektiğinde
takdir etmeli ve ödüllendirmelidirler. Üstler, astlarının yanlışlıklarını görmede
gösterdikleri duyarlılığı, onların başarılarını görmede de göstermelidirler. “İnsan
iltifata susuzdur” anlayışıyla üstler astlarının susuzluklarını giderme konusunda
gerekli duyarlılığı göstermelidirler.

163

7. Ünite - Yönetsel Davranış Protokolü

Kurum ve kuruluşlarda ast ve üstler arasında var olan görgü ve nezaket kuralları, astlar
arasında da söz konusudur. Bir kurum veya kuruluşta aynı statüde çalışanlar arasındaki
ilişkilerde çok dikkat ve hassasiyet gerekir (Altınöz, 2008: 46-47). Görev başında sürekli
bir arada bulunan iş arkadaşlarının birbirlerini rakip olarak görmeleri yanlış bir davranıştır. Arkadaşlar arasında tatlı bir rekabetten başka bir davranış doğru değildir.
Çalışanların örgütsel davranışları, örgüt kültürü ve örgüt çalışanlarının kabul alanına göre belirlenir. Belirli bir örgütsel yapı içerisinde ortaya çıkan ve sosyal anlaşmanın
sonucu, sınırları belirleyen davranışlar topluluğu davranış düzlemini oluşturur. Bireysel
davranışlar, bu davranış düzlemleri içerisinde anlam kazanır ve örgütsel davranış haline
gelir (Tutar ve Altınöz, 2018:78).
Üstlerin; astlarına karşı göstermeleri gereken önemli bir kurumsal protokol de çalışanları isteklendirerek çalıştırmaktır. Bunun için üstler astlarını gerektiğinde takdir etmeli ve
ödüllendirmelidirler.
Örgüt hiyerarşisi içerisinde protokol kuralları hakkında bilgi veriniz.

İŞ YAŞAMINI DÜZENLEYEN KURALLAR
Örgütsel davranış, örgüt kültürü çerçevesinde oluşan davranış düzlemine göre şekillenir.
Genel bir davranış düzlemine göre yönetilen kamu ve özel örgütlerde alışılmış davranış
kalıpları veya davranış seti vardır. İş yaşamının davranış kuralları kanunlar, yönetmelikler,
toplumun örf ve adetleri doğrultusunda oluşmuş ve kalıplaşmış davranışlara göre şekillenir. Ancak, örgüt çalışanları, yönetenler ve yönetilenler bu kurallara uyarak zamanla o
kuruma ait değer yargıları ve davranışlar geliştirirler. Çalışanlar bu değer ve kurallara uymadıkları takdirde, genel davranış kalıplarının cezalandırma sistemi doğrultusunda tepki
davranışlarıyla karşılaşabilirler.
Kurum ve kuruluşlarda verimlilik ve etkinlik için esas olan, yalnızca bilgi ve beceri
değil, aynı zamanda ekip halinde çalışabilme yeteneğidir. Ekip halinde çalışabilmenin ilk
kuralı protokol kurallarına uygun davranmaktır. Başarı için takım oyununu bilmek gerekir, bunun için de yazılı olmayan protokol kurallarına uygun davranmak gerekir. Çünkü
iş yaşamında hiç kimse tek başına bir güç değildir. Başarıya götüren birlikte çalışabilme
gücüdür; sinerji bu birlikte iş yapabilme yeteneğinin sonucunda ortaya çıkar.
Örgütlerin ortaya çıkış nedeni bireylerin tek başına yapamayacağı işleri, diğer kişilerin
desteği ile yapmaktır. Diğer kişilerin söz konusu ortamlarda, kurallar da kaçınılmaz olur.
Uyum içinde birlikte çalışmayı sağlayan, iş tatmini ve verimliliğin temel koşulu nezaket,
görgü ve protokol kurallarına uymaktır. İş yaşamında yazılı olmayan kurallar, iş ortamında çalışma barışının ve iş tatmininin temel koşuludur.
İş yaşamındaki kurallar örgüt kültürünün parçasıdır ve aynı zamanda işyerinin görgü
kuralıdır. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki işyerinde uygun hatta gerekli olan bir
davranış, başka bir ortamda hatalı sayılabilir. Örneğin, sosyal yaşamda bir odaya girerken içeri davet edilmişseniz, artık oturmak için yeniden izin istemeye gerek yoktur. Oysa
yöneticinizin odasına girdiğinizde, içeri davet edilmiş bile olsanız, oturmadan önce izin
istemek yöneticiye karşı saygı ve nezaketin gereğidir.
İş tatmini ve verimliliğin temel koşulu nezaket; görgü ve protokol kurallarına uymaktır. İş
yaşamında yazılı olmayan kurallar; iş ortamında çalışma barışının ve iş tatmininin temel
koşuludur.
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İş yaşamı ve sosyal yaşamda görgülü, nazik, zarif ve ölçülü olmanın koşulları ise şöyle
sıralanabilir:
• Dengeli olmak. Bireyin davranışlarının farkında olması, aşırı ve ölçüsüz tepkilerden uzak, her durumda kabul edilebilir davranış içinde olmakla olanaklı olabilir.
• Dürüst olmak. Özü-sözü bir olmaktır; sözünü yerine getirmek ve güven vermektir. Kısaca sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan insan dürüst insandır. Bunların yanında gerçekçi, olmak da gerekir.
• Gerçekçi olmak. Gerçeği içeren ve ona göre davranma anlamındadır. Buradaki
gerçekçilik aynı zamanda içtenlikle de ilgilidir. Yapmacık nezaket, görgü değil görgüsüzlük, saygı değil, saygısızlıktır.
• Görgülü olmak. Hem iş yaşamının, hem de özel yaşamın bir gereğidir. Toplumsal
ilişkiler bakımından da görgülü olmanın önemi büyüktür. Toplumsal yaşam açısından görgülü olmak, toplumda geçerli olan kurallara, kısaca davranış düzlemine
uygun davranmakla olur.
Yöneticilerin bazen “insanlar her şeyden önemlidir” dedikleri duyulmaktadır; kuşkusuz bu doğrudur ve belirli bir sosyal yapı içinde çalışmalarını sürdüren kurumlar için
insan faktörü, diğer üretim faktörlerinden daha özel bir yere sahiptir. Çünkü insan üretendir, tüketendir, işletmenin örgütsel yapısını şekillendiren ve değiştiren temel faktördür.
Çalışanların kurumda kendilerini bir “değer” olarak görmeleri için, onlara nezaket ve görgü ve protokol kurallarına uygun davranmak gerekir.
Çağdaş davranış bilimleri, bireylere etkin iş grupları içinde birleşme, yeteneklerini
geliştirme ve örgütsel ilişkilerini geliştirme, grup içinde istenir bir kimliğe sahip olma
gibi yönlerden yol gösterici olma eğilimindedir. Bu durumda davranış bilimlerinin belirli
disiplinleri, örgütsel ilişkiler açısından kişilikle ilgilenmekte, kişiliğin örgüt yapısı doğrultusunda gelişmesine yardım etmektedir. Kişiliğin örgütsel yapıya uygun olmasının iş
tatminine ve çalışma başarısına katkısı önemlidir.
İş yaşamı ve sosyal yaşamda; dengeli, gerçekçi ve görgülü olmak gerekmektedir.
Bir işyerinde çalışanlar birbirlerine karşı içten olmalıdırlar. İşgörenler birbirlerine karşı terbiyeli davranmalı, olanaklardan yararlanma konusunda duyarlı, ancak sorumluluk
alma konusunda isteksiz davranmamalıdır. Rahatsız veya çok yoğun olan bir iş arkadaşının işine yardım etmek dayanışma halinde işleri yapmak çalışma barışına ve iş tatminine,
dolayısıyla verimlilik ve etkinliğe önemli katkı sağlar.
Aynı büronun paylaşılması durumunda, çalışanlar birbirlerinin her tür hakkına özen
göstermelidir. Çalışanlar birbirlerinin işlerini zorlaştıran değil, kolaylaştıran kişiler olmalıdır. Birbirlerinin hatalarını arayan ve bu hatalar üzerinde kendisine bir gelecek arayan
kişiler olmaları, her şeyden önce zayıf bir kişilik örneğidir. Bunun aksine çalışanlar birbirlerini desteklemeli ve güçlendirmelidir.
Unutmamak gerekir ki bir zincirin gücü, en zayıf halkasının gücü kadardır. Bu nedenle asla başkalarını zayıflatarak kimse bir kurum içinde kendisine bir gelecek aramamalıdır.
Nihayet, bir örgütte herkesin yaptığı iş bir başkasının yaptığı işin bir sürecidir; yani ya
öncesi ya da sonrasıdır. Bu nedenle işgörenler birbirlerini güçlendirerek iş yapmalıdırlar.
Birlikte çalışan ve aynı büroları paylaşan çalışanlar birbirlerini rahatsız etmemelidirler.
Ortak bir büroyu paylaşanlar yüksek sesle müzik dinleyerek çevrede gürültü kirliliği dahil
her türlü kirlilikten kaçınmalıdırlar.
İşyerlerinde kadınlara nezaket göstermek önemli bir büro protokolüdür. Fiziksel güç
gerektiren işler kadının sorumluluğunda da olsa erkek arkadaşları tarafından yapılması
görgü ve nezaket kurallarının bir gereğidir. Bununla beraber çalışan bir kadının çalıştığı
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yerde her vesile ile kadınlığını ileri sürmesi uygun değildir. Ancak her durumda erkeklerin
kadın arkadaşlarına karşı nazik ve zarif davranmaları ayrı bir konudur. Erkek çalışanların
söz ve davranışlarında, aralarında bir kadının bulunduğunu hiçbir zaman akıllarından
çıkarmamalıdırlar (Tutar ve Altınöz, 2018:79).
İş yaşamı ve sosyal yaşamda görgülü, nazik, zarif ve ölçülü olmanın koşulları nelerdir?
Belirtiniz.

KARŞILAMA VE UĞURLAMA

Karşılama, bir ziyaretçiye gösterilmesi gereken görgü ve protokol kurallarıdır. Karşılamada insanların yaşları, makamları ve sosyal statüleri gibi faktörler rol oynar. Karşılama ve
uğurlama diğer tüm sosyal yaşamı, düzenleyen kurallarda olduğu gibi toplumdan topluma
farklılıklar gösterir. Karşılama ve uğurlama davranışları anlamını kültür içinde bulur. Protokolde karşılama ve uğurlamalar çok önemlidir. Kişiye verilen önem ve değeri gösterir.
İlke olarak, resmi makamlarda üst konuklar ve şeref konukları dış kapıda, akran (eş
düzey) konuklar iç kapıda (makam kapısında) karşılanmalı ve uğurlanmalıdır. Karşılamada, makam sahibi (ev sahibi) olan, gelen konuğa ilk önce “hoş geldiniz” ya da “Şeref
verdiniz Beyefendi” ya da “Sayın Bakanım” vb. hitaplarla karşılar. Uğurlamada ise, en son
ev sahibi, konuğa “Saygılar Beyefendi” der. Yani, konuk ayrılırken en son ev sahibine “Allahaısmarladık/Teşekkür ederim” der ve tokalaşarak ayrılır.
Karşılama ve uğurlamalarda askeri ve sivil zevat, rütbe ve protokoldeki yerlerine göre
dizilirler. Gerek karşılama ve gerekse uğurlamalardaki dizilmede, töreni kabul eden şahsı,
sağda görecek şekilde yer alır. Bu dizilmeler erkekler içindir. Kadınların da erkeklerin
sırasında olmaları beklenmemelidir.
Üstlerin araç veya uçak karşılanmalarında, büyükten küçüğe doğru dizilir, yani araçtan veya uçaktan inen büyükler önce sıradakilerden en başta olanla; daha sonra da diğerleriyle tokalaşır. Uğurlamalarda ise önce son sıradakinden başlanır ve son olarak da en üst
konumda olanla tokalaşılır.
Resmi makamlarda üst konuklar ve şeref konukları dış kapıda, akran (eş düzey) konuklar iç
kapıda (makam kapısında) karşılanmalı ve uğurlanmalıdır.
Onur konuğunun araçla karşılanıp uğurlanmalarında, erkekler aracın sağ tarafından
sıra ile selam verirken, kadınlar da sol tarafında onur konuğu kadını karşılar ve uğurlarlar.
Gerek araç, gerekse uçakla yapılan karşılama ve uğurlamalarda araç içindeki onur konuğu
aracın camını hafif aralayarak, dizilenlere selam vermesi nazik bir davranıştır. Uçağa binerken önce küçükler biner, üst konumdaki en son biner; uçaktan inerken tersi uygulanır.
Uçaklardan karşılama ve uğurlamalarda hava limanı ve alanlarında kullanılan özel
mekânlar şöyledir:
• Büyük Şeref Salonu. Türk ve yabancı Devlet büyüklerinin karşılıklı ziyaretlerinde
karşılama ve uğurlama sırasında kullanılan bir mekândır. Devlet büyüklerinin ziyaret ve görüşmelerle ilgili basına ve kamuoyuna açıklama yapmak için kullandıkları salondur.
• VIP. Devlet protokolüne dahil kişilerin hava limanı ve alanlarından karşılama ve uğurlama sırasında kullandırılan ve ziyaretçilerin ağırlandırıldıkları özel
mekânlardır.
• CIP. Topluma mal olmuş sanatçılar, yazarlar, iş adamları ve kamu kurumu niteliğindeki hizmet kuruluşlarının yöneticilerine kullandırılan ve ziyaretçilerin ağırlandıkları özel mekândır.
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Karşılama ve uğurlamalarda özel mekân uygulamaları büyük hava alanlarında bulunmaktadır. Büyükşehirlerin tren garlarında ve otobüs terminallerinde karşılama ve uğurlamalarda kullanılan özel salonlar bulunmaktadır (Tutar ve Altınöz, 2018:110).
Cumhurbaşkanının tüm resmi törenlere teşriflerinde “Sayın Cumhurbaşkanı” demek
suretiyle gelişleri yüksek sesle belirtilir. Ancak, Cumhurbaşkanının düğün ve benzeri toplantılara teşrifleri görev gereği olmadığından, bu yerlerde anons edilmesine gerek yoktur.
Cumhurbaşkanının büyük salonlarda icra edilen önemli sanatsal faaliyetlere teşriflerinde,
gelişlerinde de yine aynı şekilde davranılır. Anons yapılmadığı durumlarda dahi Cumhurbaşkanının teşriflerinde ayağa kalkılması Türkiye Cumhuriyeti Devletine olan saygının
gereğidir.
Cumhurbaşkanının tüm resmi törenlere teşriflerinde “Sayın Cumhurbaşkanı” demek suretiyle gelişleri yüksek sesle belirtilir.
Üst düzey yöneticiler, devlet adamları, ünlü bilim adamları, ünlü sanatçılar ve yazarlar ve eşleri otomobilden indikleri yerden karşılanır ve kabul yerine (salona veya makam
odasına) kadar refakat edilir.
Refakatte, ev sahibi önden gider ve buyur eder. Ancak, önde refakatçi varsa veya bilinen bir yere gidiliyor/giriliyorsa ev sahibi konuğun soluna geçerek refakat eder.
Üstler, ast konuklarını makam koltuğundan ayağa kalkarak “Hoş Geldiniz” diyerek,
tokalaşır ve oturacakları yerleri göstererek ve “Buyrun” diyerek karşılarlar. Uğurlarken de
aynı şekilde, ayağa kalkıp “Teşekkür ederim, iyi günler” diyerek, tokalaşarak uğurlarlar.
Davetlerde (resmi yemek ve kokteyllerde) ev sahibi ve eşi, birinci yardımcısı ve eşi, davetlileri salon girişinde karşılarlar. Uğurlamada ise, birinci yardımcı ve eşi salon çıkış kapısında bulunur (Ev sahibi salonda konuklarla ilgilenir ve vedalaşır). Ancak, şeref konuğunu ve üst konukları daima ev sahibi refakat ederek dış kapıdan (otomobilden) uğurlar.
Davet günü, davet sahipleri konuklarını nezaket kurallarına özen göstererek ve samimi bir şekilde karşılarlar. Karşılama, giriş holünden sonra gelen ilk salonun girişinde
yapılır. Saygı gösterisi, her ülkenin sosyal ortamında beklenen bir davranıştır.
Davetliler, davet edildikleri yere varışlarında davet sahipleri ile tokalaşarak selamlarken saygılı, ancak davet edildiklerinden memnuniyet duyduklarını gösteren bir davranış
içinde olmalıdırlar. Ayrıca, sadelik içinde rahat ve akıcı hareketlerde bulunmak isterken,
eldeki puro veya sigarayı bırakmamak, ceketin önünü iliklememek veya el cepte davet sahiplerini selamlamak gibi sözde davranış rahatlığı içinde görünmeye özenmek, davetlinin
kişiliği hakkında olumsuz bir izlenim bırakır ve tepkilere yol açar.
Üstler, ast konuklarının makam koltuğundan ayağa kalkarak “Hoşgeldiniz”diyerek tokalaşır
ve oturacakları yerleri göstererek ve “Buyrun” diyerek karşılarlar.
Bir davette genç bir çalışan ve eşi, yöneticisini ve eşini, aynı yerde çalışan kendisinden
kıdemli meslektaşlarını ve eşlerini fark eder etmez, yanlarına giderek onları selamlamaları
bir görgü kuralıdır.
Yemek davetlerinin bitiminde, davet sahipleri kendilerine veda eden konuklarını, davetin yer aldığı mekâna göre, apartman dairelerinin veya evin veya bahçenin kapısına
kadar uğurlarlar. Yüksek rütbeli onur konuğunu, hangisi yakışık alıyorsa, apartman kapısına veya otomobiline kadar uğurlaması uygundur. Davet sahibesi, davetlileri apartman
dairesinin veya evin kapısına kadar uğurlar, apartman veya bahçe kapısına kadar gitmesi
beklenmez. Çünkü, ev sahibesi olarak diğer konuklarla ilgilenmesi, onlardan uzun süre
ayrılmaması gerekir.
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Hava limanları ve hava alanlarında protokol kapsamında kullanılan özel mekânlar hakkında bilgi veriniz.

MAKAMDA DAVRANIŞ KURALLARI

Makam sahibi olarak yönetici, kendi makam odasına gelen üstlerine, akranlarına ve kabul
ettiği konuklarına saygılı olmak, protokol ve nezaket kurallarına uygun davranmak zorundadır, çünkü kabul edilen konuk daima önde gelir.
Bir yöneticinin makamına kendi üstleri veya yaş, kıdem, protokol yönünden kendinden önde olan akranları (eşitleri) veya önemli zevat ya da önem verdiği kişiler geldiği
zaman, kendisi makam koltuğunda oturmamalı, konuk koltuğunda oturmalıdır. Aksi takdirde bu kişileri kendi astı durumuna koymuş ve saygısızlık etmiş olur. Ancak, bu kişileri
kendi makam koltuğuna “Buyur” etmesi ve oturtması da doğru değildir; makam daima
sahibine aittir.
Eş ve üst mevki ve statüdeki konukları kabul etmek için, makam odasının en uygun
köşesinde, ortası yuvarlak sehpalı bir “konuk köşesi” düzenlemek ve konukları bu köşede kabul etmek ve ağırlamak en uygun olandır. Böyle bir konuk köşesi olmadığı takdirde, makam masasının önündeki koltuklarda üstle birlikte karşılıklı oturmak tercih
edilmelidir.
Unutmamak gerekir ki, üstlerin, astları makamlarında ziyaret etmeleri, büyük bir nezaket örneğidirÇünkü üstün ziyareti daima astına güç ve onur verir. Bu da ast için bir olanak ve fırsattır. Bu nedenle, bu olanak ve fırsat daima iyi kullanılmalı, karşılama, ağırlama
ve uğurlamalarda bir kusur edilmemelidir. Aksi halde, üstün bu ziyareti olumsuz sonuç
doğurabilir.
Astları, ast konukları ve ilgilileri, makam koltuğundan ayağa kalkarak, “Hoş geldiniz”
diyerek, tokalaşarak ve oturmaları için “buyur” ederek ve makam koltuğunda oturarak
kabul etmek ve görüşmek uygundur (Sevinç, 2004: 3). Bu arada içecek ikram etmek veya
çikolata sunmak da nazik bir davranıştır. İlke olarak astlar/ast konuklar ve ilgililer önce
oturtulmalı, sonra kendileriyle konuşulmalıdır. Ayakta tutulmamalıdırlar.
Astlara emir ve direktifler daima makamda verilmeli; astların makamına/bürosuna
denetim veya ziyaret için gidildiğinde kesinlikle kendilerine ve işlerine müdahale edilmemeli ve emir verilmemelidir. Astların biriminde daima dinleyici ve gözleyici kalınmalı,
teşekkür etmeli, ancak sorunlar varsa bizzat makamda görüşülmeli ve gerekli emir ve direktifler makamda verilmelidir.
Makam sahibi, üst yönetici olsa da, daima ev sahibidir ve kabul ettiği her konuğa saygılı olmak, saygılı davranmak ve ikramda bulunmak zorundadır. Çünkü, geleneklerimizde konuğa ilgi ve saygı bir nezaket kuralıdır.
Konuklara ikramda bulunurken önce konuğa, birden fazla konuk varsa en üstten ya da
kadın konuktan başlayarak servis yapılmalı, en son makam sahibine sunulmalıdır. Konuk
üst ise, kendisine ikramda bulunmak için “Ne içmeyi arzu edersiniz” diye sorulmalıdır.
Makamda, üstlerle görüşme veya toplantı yaparken içeriye ast veya konuk kabul edilmemeli; acil ve zorunlu olmadıkça telefonla konuşulmamalı ve evrak imzalanmamalıdır.
Zorunlu durumlarda üstten “izin” almak ve “özür dilemek” gerekir.

ÜSTLERLE PROTOKOL İLİŞKİLERİ

Kişilerin örgütteki rolleri ne olursa olsun iletişim becerilerini iyi bilmeleri ve bunları uygulamaları gerekir. Özellikle ast üst ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar
vardır. Astlar ilk önce insan olarak kabul edilmelidir. Özünde insan sevgisi olan her iletişim sürecinin olumlu bir başlangıç sağladığı, sevginin ve iyi niyetin çözemediği hiçbir
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problemin olmadığı, makamların ve unvanların geçici olduğu ve her yöneticinin bir üstü
olduğu unutulmamalıdır. Astlara sınırsız ve yetersiz bilgi vermek yanlıştır; bu tutum güvensizlik yaratır, informal liderler doğurur ve dedikoduları çoğaltır.
Örgüt içerisinde iletişim kanalları çoğaltılarak astların liderlik yetenekleri geliştirilmelidir. İletişim kanalları astların kararlara katılmasını sağlar, eşgüdümü kolaylaştırır ve
iyi bir örgüt iklimi yaratır. Bürokratik otorite sık sık kullanılmalı ve sürekli ast oldukları
hatırlatılmamalıdır. Bu davranış bağımlılık ve sadakati azaltır ve direnmeyi arttırır. Yöneticilerle etkili bir iletişim kurabilmek için, onların sosyal ve mesleki yaşam felsefesi ile
onların önem ve öncelik verdiği konuları bilmek gerekir. Yöneticileri iyi tanımak, onlara
etkili mesajlar vermesini sağlar, çatışmaya düşmeyi önler ve başarılı olmanın yolunu açar.
Astlar için uygun olan zaman, yöneticiler için uygun olmayabilir. Uygun zaman ve yer
seçimi daha fazla önem verilmeyi sağlar ve reddedilme olasılığını azaltır. Tüm çalışanlar
üstlerine bağlı ve kendi düzeyinde başarılı bir ast olduğunu yöneticilerine hissettirmelerinde yarar vardır. Bu davranış yöneticilerin güvenini arttırır ve tereddütleri azaltır. Astlar,
yöneticilerden sürekli yakınarak çevrede onlarla ilgili sözler söylememeli, birdenbire yükselme hevesine kapılmamalı ve böyle bir izlenim bırakmamalıdır.
Tüm çalışanların üstlerine bağlı ve kendi düzeyinde başarılı bir ast olduğunu yöneticilerine
hissettirmelerinde yarar vardır. Bu davranış yöneticilerin güvenini arttırır ve tereddütlerini
azaltır.
Değer verilen ve başarılı kişilerle yakın iletişim kurulmalı, ancak diğerleriyle de kötü
olunmamalıdır. Ödüllendirilen iş arkadaşlarının başarılarından mutluluk duyulmalı ve bu
duygular belirtilmelidir. Aksi halde iş arkadaşlarının ödüllendirilmesini kutlamayan kişi
kıskanç ve başarısız kişi olarak algılanır. İnsanların mutlu ve mutsuz günlerinde yanında
olan dostları hiçbir zaman unutulmaz. Bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi özel günlerde iş arkadaşları her zaman hatırlanmalıdır. Nezaket her kapıyı açar ve herkesin hoşuna
gider. Çalışma yaşamında kişiyi diğer çalışanlardan ayıran bazı özellikler olmalıdır. Birey
bu özellikleriyle fark edilir ve anılır. Yasal ve yönetsel hak ve sorumluluklar çok iyi bilinmelidir; bu sayede, hem işler daha iyi yapılır, hem de çalışanın değeri artar.
Ast olarak, yöneticilere daima saygılı hitap etmek ve saygılı davranmak gerekir. Yöneticiye ya doğrudan “Beyefendi”/“Hanımefendi” diyerek veya unvanıyla “Sayın Başkanım”, “Sayın Genel Müdürüm” diye hitap edilmelidir. Üstün makamına girince, “Saygılar
Beyefendi”/“Saygılar Hanımefendi” diyerek selam verilmeli, ceketin önü düğmelenmiş
olmalı, “Buyrun”, “oturun” denmeden oturmamalı, eğer oturmak gerekiyorsa “izin” istenmelidir. Otururken de bacak bacak üstüne atılmamalıdır. Ancak, içecek ikram edilirse,
kabul edilmeli ve teşekkür edilmelidir.
Resmi ortamlarda üst yönetici (makam sahibi) gelince, kadın memurlar dahil, ayağa
kalkılır. Ancak, sosyal ortamlarda yönetici gelince memurlar ayağa kalkmazlar; başla hafif
selamlarlar.
Yöneticinin makamında oturulacak koltuk, yöneticinin gösterdiği (buyur ettiği) koltuktur. Yer gösterilmemişse, sırt duvara gelecek şekilde, makam masası önündeki koltuğa
oturmak uygundur. Ancak birden çok kişiyle makama girildiğinde, kıdeme göre oturulmalıdır. Üst olan, makam masası önündeki sırtı duvara gelen koltuğa oturur.
Yönetici ile konuşurken saygılı ve nazik ifadeler kullanılmalı, yönetici dinlerken göz
bölgesine bakarak ve hafif başla onay vererek dinlenmelidir. Yönetici “Nasılsınız?” diye
hatır sorduğunda “Teşekkür ederim” denmelidir.
Girişte ve çıkışta, yönetici el uzatmadıkça, tokalaşmak için el uzatılmamalıdır. Yönetici
ayağa kalkınca, ayağa kalkmalı, telefonla konuşurken kendisi dinlenmemeli, başka yere
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bakmalı veya başka şeyle meşgul olunmalıdır. Evrak imzalarken de yazı gizlice okunmaya
çalışılmamalıdır. Yönetici, görüşme sonunda “Teşekkür ederim” deyince, gitmek gerektiği
anlaşılmalıdır.
Yöneticinin makamında oturulacak koltuk, yöneticinin gösterdiği koltuktur. Yer gösterilmemişse, sırt duvara gelecek şekilde, makam masası önündeki koltuğa oturmak uygundur.
Üstlerle görüşmek için, önce sekreterle ilişki kurulmalı, uygun zamanı öğrenilmeli,
randevu alınmalı ve makama haberli gidilmelidir. Özellikle, yönetici sabah işe gelince
(içeri girer girmez) ve dışarı çıkarken, ayrıca, makamda önemli konukları/üstleri veya
toplantısı/görüşmesi varken içeri girilmemeli, yönetici zorunlu ve acil durumlar dışında
zamansız rahatsız edilmemelidir.
Üstlerle ilişkilerde uyulması gereken önemli bir protokol kuralı da, üstlerin yanında
durma ve oturma yeridir. Protokolde üst daima sağdadır. Toplantıda, törende, otururken,
sırada, ayakta dururken veya yürürken ast daima üstünün soluna geçer. Üsten asta hiyerarşi, sağdan sola doğrudur. Ancak, üstün ortada olduğu durumlarda birinci ast üstün
sağında, ikinci ast üstün solunda, üçüncü ast sağda, dördüncü ast solda olmak üzere yer
alırlar.
Belirtmeye çalıştıklarımızı özetleyecek olursak, üstlerle ilişkilerde uyulması gereken
protokol kurallarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Astlar, sosyal yaşamda üstleriyle ne kadar samimi olurlarsa olsunlar, resmi ortamlarda protokol kurallarına uymak zorundadırlar.
• Yöneticilere ve üstlere unvanlarıyla hitap edilir.
• Makama girilince “saygılar” diyerek selamlamak ve ceketin önünü iliklemek gerekir.
• Yönetici ve kadın el uzatmadıkça ast el uzatmaz, el uzatma hakkı üste ve kadına
aittir.
• Makama girince yönetici “buyrun” demedikçe oturmak doğru değildir. “Buyrun”
denildiğinde oturulacak yer, gösterilen koltuktur. Yer gösterilmemişse üstün sol
tarafına oturulur.
• Üstün yanında ayak ayak üstüne atılmamalıdır.
• Üst içecek ikram ederse ast kabul etmeli, içildikten sonra teşekkür edilmeli, ancak
bardak veya fincan üstün masasına konulmamalıdır.
• Üst hatır sorduğunda “teşekkür ederim” ya da “sağolun” denmeli üste hatır sorulmamalıdır. Sosyal yaşamda üste hatır sorulabilir.
• Üst resmi olarak teşekkür ettiğinde “görevim” ya da “sağolun” denilmelidir.
• Sosyal yaşam adına teşekkür edilince “istirham ederim” denmeli, kesinlikle “rica
ederim” denmemelidir. “Rica ederim” deme hakkı üste ait bulunmaktadır.
• Üst ile konuşurken saygılı ve nazik olunmalı, üstü dinlerken yüz ve göz bölgesine
bakılmalı ve başla hafif onay verilmelidir.
• Üste telefon geldiğinde izin isteyerek dışarı çıkılmalı bitince tekrar içeri girilmelidir.
• Ziyaret sırasında üstün konuşması yavaşlarsa, yeni konu açmazsa, başka bir işle
meşgul olursa, asta “teşekkür ederim” derse, ayağa kalkarsa görüşmenin bittiği anlaşılmalı ve izin alınarak ayrılmalıdır.
• Yönetici astın kalmasını istediği takdirde, bunu sözle ifade edebilir.
• Makamdan çıkarken geri geri çıkılmamalı, kapıdan çıkarken yüz yöneticiye dönülmeli ve yönetici başla selamlanmalı, kapı hafifçe kapatılmalıdır.
• Ast hiçbir zaman telefonla üstünü odasına çağırmamalıdır.
• Üstlerle görüşmek için önceden randevu alınmalı, yanında konukları varken içeri
girilmemelidir.
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•

Resmi ortamda üst ile birlikte yürürken veya ayakta dururken ast daima üstün
solunda yer almalıdır.
• Üst düzey bir yönetici ile yürürken yarım adım sol geriden takip edilmeli, protokol
düzeninde birden çok astın olduğu yerde üst daima orta merkezde yer almalıdır.
• En kıdemli ast üstün sağında, ikinci ast üstün solunda olacak şekilde oturma düzeni oluşturulur.
• Üst, astın odasına girince ast hemen ayağa kalkmalı ve yanına yaklaşarak onu
selamlamalıdır.
• Makamda ya da toplantıda, yönetici içeriye girince herkes ayağa kalkmalıdır. Ancak, sosyal ortamda yaşlı ya da bir kadın ast geldiğinde yöneticinin ayağa kalkması
bir nezaket kuralıdır.
• Üst geldiğinde ast, makam koltuğunda oturmamalı, üstünü makam masası önüne oturtmamalı, konuk köşesine almalı ya da ziyaretçi koltuklarında karşılıklı
oturmalıdırlar.
• Üstün sırtı duvara, yüzü kapıya dönük olmalıdır.
• Üstlere ikramda bulunurken “Ne içersiniz?” denmemelidir.“Ne emredersiniz?”
diye sorulmalıdır.
• Üstler ziyarette dış kapıda karşılanmalı ve uğurlanmalıdır.
• Sosyal yaşamda üstle samimi olunsa da resmi ortamda ve üçüncü kişilerin yanında
üste daima mesafeli ve saygılı davranılmalıdır.
• Ast, arada yakınlık ve samimiyet olmadıkça üstlerini yemeğe davet etmemelidir.
Üst davet ederse kabul etmeli, daha sonra kendisi davet etmelidir.
• Ast kendi yöneticisini davet etmeden, başka bir üst yöneticiyi davet etmemelidir.
• Ast, kendi yöneticisini ve üstlerini, iş arkadaşları ve meslektaşlarını, ilgililerin yanında eleştirilmemelidir. Üstün dedikodusunu yapmak, özel yaşantısını ve kişisel
özelliklerini anlatmak, her şeyden önce kurumun saygınlığına zarar verecektir.
Protokolde üstün önüne veya sağına geçmek, onu küçültmek demektir ve tepki doğurabilir. Aynı şekilde, üst olarak astın arkasına durmak ve soluna geçmek de doğru değildir. Protokolde herkes kendi statüsünü, seviyesini, yerini, sırasını bilmeli ve buna uygun
davranmalıdır.
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Makam odasına girildiğinde nelere dikkat etmek gerekecektir? Konu hakkında gerekli açıklamalarda bulununuz.

HİTAPLAR

Kurum ve kuruluşlarda, kişiler arası ilişkilerde uyulması gereken kuralların başında hitaplar gelir. İnsanlar öncelikle karşıdakinin kendisiyle nasıl bir üslup ve ses tonuyla konuştuğuna bakar. Yönetici konumundaki kişilere mutlaka “bey” veya “hanım” diye hitap
edilmeli, asla tek başına adıyla hitap edilmemelidir. Yöneticiden başkalarına bahsederken
de aynı kurala uyulması gerekir.
Kurum ve kuruluş çalışanları, kendisiyle aynı ya da daha küçük yaşta olanlara hitap
ederken de “siz” diye hitap etmeli ve o kişi buna itiraz etmedikçe de bunu sürdürmelidir.
Yöneticiyle olan yakınlık veya akrabalık ilişkisi de, bu kuralın bozulmasını gerektiren bir
durum değildir.
Resmi veya özel işyerlerinde insanlar arasında ilişkiler, karşılıklı saygıya dayanmalıdır.
Başka bir deyimle, işi olanla, o işi yapanın birbirinin kişiliğine, hakkına, görevine saygılı
ve anlayışlı olması gerekir. Böyle durumlarda saygının gereği hak ve görevin bilincinde
olmak, açık ve kısa ifadeyle yetinmek, hitapta hataya düşmemek, teşekkürü unutmamak
gerekir.
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İnsanlarla sağlıklı bir iletişim kurmanın etkin yollarından biri, onlara görgü ve nezaket
kurallarına göre hitap etmektir. İnsanlara hitap ederken onların toplumsal statüleri, rol ve
görevleri dikkate alınmalı, hitap etme sırasında asla unutulmaması gereken önemli bir kural, insanlara kendi adlarını içten bir ses tonuyla seslenmektir. Hiçbir ses insanlara kendi
adının telaffuzu kadar sevimli değildir. Bu nedenle, hitap sırasında insanların adlarının
hafızada olması, aynı zamanda onlara verilen önem ve değeri gösterir.
Resmi takdimlerde ve hitaplarda devlet adamlarına, diplomatlara, askeri ve mülki
erkâna ve üst yöneticilere daima resmi unvan veya rütbeleri ile hitap edilir (Sayın Vali,
Sayın Genel Müdür) özel hitaplarda ise, büyüklere, üstlere ve yeni tanışılan eş düzeydeki
kişilere “beyefendi, hanımefendi” diye hitap edilir.
Takdimlerde resmi unvan, isimden sonra belirtilir (Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı,
Anadolu Üniversitesi Rektörü). Ancak doktor, subay, polis gibi kamu çalışanlarının rütbeleri ve kariyer unvanları isimden önce söylenir (Dr. Özenç Altınöz). Kişi kendini tanıtırken veya takdim ederken önce adını soyadını, daha sonra da unvanını söyler (Celal Reha
Alpar, Prof. Dr).
Resmi veya özel işyerlerinde insanlar arasında ilişkiler, karşılıklı saygıya dayanmalıdır. Başka bir deyimle, işi olanla, o işi yapanın birbirinin kişiliğine, hakkına, görevine saygılı ve
anlayışlı olması gerekir.
Kadın olsun, erkek olsun herkes, eşi ve çocukları dışında herkese “siz” diye hitap etmelidir. Çok samimi arkadaşlar arasında “sen” demek bir nezaketsizlik olarak görülmemelidir. Bir nezaket sözcüğü olarak kullanılan “sayın” sözcüğünden sonra, ad ve soyad
söylenir; ancak “bey”, “hanım” gibi başka bir nezaket sözcüğü ile birlikte kullanılmaz. “Sayın Celil Topuz Bey” demek yanlıştır. Bey denilecekse yalnızca “Celil Bey” demek gerekir.
Ayrıca, sayın sözcüğü, makamdan sonra gelmelidir (Genel Müdürümüz Sayın Mehmet
Çalışkan).
Sayın gibi bir nezaket sözcüğünden sonra, kişinin adı söylenmeyecekse, “sayın” sözcüğü makamdan önce kullanılır (Sayın Rektör). Üstler, astları için sayın sözcüğü kullanacak
iseler, astın soyadını, sayın sözcüğü ile birlikte kullanırlar (Sayın İpek). Ancak, astlar sayın
sözcüğü ile üstlerin soyadlarını birleştiremezler. Bir sekreterin yöneticisi Nihat Selçuk’u
arayan biri için “Sayın Selçuk yoklar efendim” demesi yanlış olur. Bunun yerine ya, “Sayın
Nihat Selçuk yoklar”, ya da “Sayın Genel Müdürümüz yoklar” demesi gerekir.
Yönetim yaşamında vekil veya yardımcı unvanı taşıyan kişilere üst unvanlarıyla hitap
etmek, hem kişiyi öne çıkarır, hem de bir nezakettir. Örneğin, bir vali yardımcısına “Sayın
Valim” veya bir genel müdür yardımcısına “Sayın Genel Müdürüm” denir. Ancak üstlerin
olduğu yerde böyle hitap etmek doğru değildir. Bir makama vekâlet eden kişiye de, vekâlet
ettiği unvanla hitap edilir. Genel müdürlüğe vekâlet eden bir genel müdür yardımcısına
“Sayın Genel Müdür” denir. Genel müdürün kadın olması durumunda “Sayın Genel Müdire” demek doğru değildir.
Ayrıca bazı kuruluşlarda, özel ilişkilerde üstlere geleneksel olarak “ağabey”, “abla”, “üstat”, “hocam” gibi sıfatlar kullanıldığı da bilinmektedir. Bu tür samimi saygı hitaplarının
yalnızca özel ilişkilerde veya birebir ilişkilerde kullanılması; resmi ilişkilerde, törenlerde,
takdimlerde ve toplantılarda kullanılmaması doğru olur.
Hitaplarda karşıdaki insanın rol ve toplumsal statüsüne dikkat etmeden yapılan bir
hitap, bilgisizliğin ve görgüsüzlüğün açık işaretidir. Bu konuda yapılacak bir hata, karşıdakini üzer ve onunla iletişimi zorlaştırır. Bunun için meslek ve unvan sahibi insanlara hitap
ederken “Sayın Bakan”, “Sayın Vali”, “Sayın Büyükelçi”, Sayın Belediye Başkanı”, “Sayın
Profesör” gibi hitap şekillerinin kullanılması doğru olacaktır (İnal, 2002: 99-100).
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Yönetim yaşamında vekil veya yardımcı unvanı taşıyan kişilere üst unvanlarıyla hitap etmek, hem kişiyi öne çıkarır, hem de bir nezakettir. Örneğin, bir vali yardımcısına “Sayın
Valim” veya bir genel müdür yardımcısına “Sayın Genel Müdürüm” denir.
Karşıdakinin unvanı ve mesleği hakkında bilginizin olmaması durumunda ise hitaplarda “sayın”, “efendim”, “beyefendi” gibi toplumsal görgü kurallarına uygun sıfatların kullanılmasında bir sakınca yoktur. “Dayı”, ”teyze”, “amca”, “ağabey” gibi akrabalık ilişkileri
çağrıştıran ifadelerin kullanılması, laubaliliğin yanında aynı zamanda bir kabalık ve görgüsüzlük örneğidir.
Beyefendi, hanımefendi, efendim, buyrun gibi hitaplar, “amca”, “teyze” gibi laubali bir
davranışı önler, senli benliliğin yaygınlaşması, toplumun nezaket ve görgüye verdiği değerin azalmasının belirtisidir. Esas olan, herkese “siz” diye hitap etmektir. “Sen”, ancak
aralarında aile bağları, arkadaşlık, dostluk, sevgi ilişkileri olan kişiler için bir hitap biçimidir. Bunun dışında herhangi bir görev veya pozisyonun insanlara bu hakkı vermediğini
gözden uzak tutmamakta yarar vardır.
Takdim ve hitaplarda genel kural Devlet Başkanlarına, Parlamento Başkanlarına,
Başbakanlara ve Bakanlara, eski Devlet ve Parlamento Başkanlarına, eski Başbakanlara
ve eski Bakanlara, bulunulan ülkedeki yabancı diplomatik misyon ve konsolosluk temsilciği şeflerine, üst düzey yöneticilere, askeri erkâna resmi unvan ve rütbeleriyle hitap
edilir.
Eski ve emekli yöneticilere hitaplarda, son resmi görev unvanı veya en üst görev unvanıyla hitap edilir. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım. Ancak, resmi ortamda (resmi yazıda)
hitapta/takdimde veya adı soyadı kullanıldığında “eski” sözcüğü unvanın önüne getirilir.
General/amiral, vali ve büyükelçilere görevden ayrılmış ve emekli olmuş olsalar bile
“eski” denmez. “Sayın Vali”, “Sayın General” diye hitap edilir. Ancak resmi ortamda ve
resmi hitapta “Sayın Emekli Büyükelçi”, “Sayın Emekli Vali” denir. “Eski” ifadesi yalnızca
görev yeri belirtildiğinde yazı dilinde kullanılır.
Profesörlere ise eski veya emekli denmez, her zaman ve her yerde “Prof. Dr. Doğan
Tuncer” olarak kullanılır. Ancak, emekli sözcüğü resmi görevi/görev yeri kullanıldığında,
“Prof. Dr. Doğan Tuncer, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi” olarak kullanılır.
Yabancı devlet adamlarına ve diplomatlara ise, “Ekselans” ya da “Ekselansları” diye hitap
edilir (Aytürk, 2008: 20-24).
Muhataba uygun bir şekilde hitap etmek nezaket ve görgünün gereğidir. Günlük yaşamda pek göze çarpmayan bu husus, takdimlerde, yazışmalarda daha önemli bir boyut
kazanmaktadır. Bunda hataya düşmek karşıdakini üzer, hatayı yapana yakıştırılacak en
basit sıfat görgüsüzlük olur. Böyle bir durumda kalmamak veya hata ihmalini azaltmak
için dikkatli olmak gerekir.
Hitap şekillerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
• Sosyal ortamlarda üstlere daima unvanlarıyla hitap edilir. “Sayın Bakan”, “Sayın
Rektör” gibi.
• Kurumsal ve sosyal yaşamda unvanlar özelleştirilir. “Sayın Valim”, “Sayın Rektörüm” gibi.
• Eş düzeydekilere resmi ortamlarda “Sayın” ve “makam” unvanı “Sayın Emniyet
Müdürü”, “Sayın Genel Müdür” gibi.
• Yarı resmi ve sosyal ortamlarda soyadlarının ve unvanlarının başına “sayın “getirilir. “Sayın Toker” gibi.
• Kurumsal ve özel ortamlarda adların sonuna “hanım”, “bey” eklenir. Ancak, sayın
kelimesi hitap da yalnızca isimde kullanılmaz. Sayın Ali, Sayın Ömer gibi.
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•

Her ortamda ve her düzeyde resmi kişilere, tanımadığımız veya yeni tanıştığımız
kişilere daima hanımefendi, beyefendi diye hitap edilir.
• Vekil ve yardımcılara üst unvanlarla hitap edilebilir, ancak üstün yanında kendi
resmi unvanıyla hitap edilir.
Kişinin kendisinden bahsederken adının sonuna bey veya hanım gibi sıfatlar eklemesi
de yakışık almaz. Örneğin, telefonu açtığınızda “X hanım ya da bey ile görüşebilir miyim?” denildiğinde eğer açan şahıs “X hanım arıyor deyin” şeklinde kendini tanıtıyorsa,
bu da uygun olmayan bir kullanımdır. Kişinin kendisine bey veya hanım gibi bir sıfat
eklemesi görgüsüzlüktür.

TOPLANTILARDA YÖNETSEL DAVRANIŞ KURALLARI

Kurumda yapılan toplantılar da protokol kuralları içinde yürütülür. Toplantı başkanı daima kürsüde veya dikdörtgen ya da u masanın uç ortasında oturur. İki yanlarına da katılımcılar protokol sıradüzenlerine, unvanlarına ya da kıdemlerine göre otururlar.
Toplantılara katılan her üye, kendisine ayrılan, yazılan veya gösterilen yere oturması
veya yer belirli değilse, kendi statüsüne uygun olan yere oturması gerekir. Hiç kimse protokolde öne veya arkaya geçemez. Çünkü protokolde temsil, kişisel değil kurumsaldır.
Bu nedenle her yönetici veya temsilci kurumunun statüsünü, seviyesini, prestijini ve
protokoldeki yerini korumak ve buna uygun davranmak zorundadır. Toplantı başkanı,
toplantı salonunda sırtı duvara gelecek, yüzü geniş alana bakacak şekilde ve kapıya yakın
oturmalıdır. Toplantıda konuk taraf varsa, toplantı başkanının sağında ve sırtları duvara
gelecek yerde oturtulmalıdır.
Toplantı yönetimi açısından önemli bir kural, toplantıya katılan tarafların sayısal eşitliği olmaktadır. Yönetimde etkili ve verimli toplantı yapabilmek için, toplantı salonunun
uygun özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, toplantı yeri özenle seçilmeli;
ışık, ısı, havalandırma sistemleri uygun, ses ve gürültüden arındırılmış olmalı ve nem oranı makul bir düzeyde bulunmalıdır.
Toplantı başkanı, toplantı salonunda sırtı duvara gelecek, yüzü geniş alana bakacak şekilde
ve kapıya yakın oturmalıdır.
Toplantı salonu, katılımcıların rahatça oturmalarına, konuşmalarına, birbirlerini görebilmelerine ve duyabilmelerine olanak sağlamalıdır. Toplantı salonlarında kullanılan
masa tiplerinin, oval, kare ve dikdörtgen masa olarak farklı anlamları, önemleri ve etkileri
vardır. Çünkü, fikir alışverişi ve katılım sağlamak için oval masa; kısa ve öz toplantı ve
görüşme yapmak için kare masa; otorite altında bir toplantı yapmak için de dikdörgen
masa tercih edilir.
Bununla birlikte, toplantılarda kullanılan masa ve oturma düzenleri aşağıda belirtildiği gibidir:
• (U) Düzeni,
• (T) Düzeni,
• (L) veya V Düzeni,
• Oval veya Yuvarlak Düzen,
• Dikdörtgen Düzen,
• Köşegen veya Hilal Düzen,
• Kare Düzen,
• Konferans Düzeni.
(U) Düzeni. Çoğu kez başvurulan ve uygulanan tek başkanlı toplantı düzenidir. Toplantıda etkinliği sağlama, yönetimi ve iletişimi kolaylaştırma açısından avantajları bulunmaktadır.
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(T) Düzeni. (T) düzeninin uygulandığı toplantılarda, toplantıya katılanlar konuşmacıyı rahat izler ve grup iletişimi de kolay bir biçimde gerçekleşir. (T) düzeni, çok başkanlı
ve eş başkanlı toplantılar için de uygun olmaktadır.
(L) veya (V) Düzeni. Etkili bir toplantı düzeni değildir. Eşbaşkanlı toplantılar için
uygulanabilir. (V) düzeni, iki taraflı imza törenleri için uygundur.
Oval veya Yuvarlak Düzen. Başkansız ya da eşit düzeydeki yetkililerin ve temsilcilerin katıldığı, tartışmaya açık demokratik bir toplantı düzenidir. Oval veya yuvarlak masa
düzeninde otorite azalır; iletişim ve katılım artar. Yuvarlak masa, toplantıda başkan ve
katılımcılar arasında eşitlik sağlar.
Dikdörtgen Düzen. 7-11 kişilik, karar alma toplantıları için uygun bir masa ve toplantı düzenidir. Dikdörtgen masalar tek taraflı toplantılarda otoritenin egemen olduğu
masalardır. Başkan, dikdörtgen masanın duvar dibinde olan baş tarafında; üyeler masanın
iki tarafında otururlar.
İki başkanlı ve iki taraflı kurumlararası heyet toplantılarında, taraflar dikdörtgen masanın iki tarafında orta merkezli olarak karşı karşıya otururlar; üyeler de heyet başkanlarının sağ ve solunda yer alırlar.
Köşegen veya Hilal Düzen. Toplantıda demokratik katılımı sağlamak için kullanılan
etkin bir toplantı düzenidir. Başkan, köşegen düzenin bir köşesinde; hilal düzende ise,
hilalin açık ucunda yer alan tek masada oturur. Köşegen ve hilal düzende katılımcılar,
başkanın sağ ve solunda protokol sırasına göre otururlar.
Kare Düzen. Küçük kare, dört kişilik çalışma grupları ya da komisyon veya komite
toplantıları için; büyük kare düzen ise, dört taraflı ya da çok taraflı grup toplantıları için
uygundur. Ancak, büyük kare masalarda katılımı sağlamak zordur. Çünkü, kare masada
iletişim azalır. Bu yüzden, kare masa katılım gerektirmeyen ve çabuk bitmesi gereken kısa
ve küçük toplantılar için uygundur.
Konferans Düzeni. Çok sayıda kişinin katılacağı, bilgilendirme, yönlendirme, eğitme,
emir verme amacıyla yapılan tek taraflı ve tek başkanlı toplantılar için uygundur. Yönetici
önde, katılanlar toplu halde yöneticinin karşısında otururlar. Pasif bir toplantı düzenidir
(Aytürk, 2008: 124-125).
Protokolde, masanın, sandalyenin, oturulan yerin, kullanılan veya sunulan eşyanın,
malzemenin, yapılan ikramın, söz ve davranışın, her şeyin bir anlamı, içeriği ve niteliği
vardır. Bu nedenle, her şeyi bilerek ve düşünerek yapmak gerekmektedir.
ÖRNEK
Lozan Konferansı’nda Türkiye Temsilcisi İsmet İnönü, kendisine ayrılan sandalyenin diğerlerinden farklı olduğunu görür.
“Beyler! Burada hepimiz eşitiz, ya benim sandalyem de sizinki gibi olsun, ya da sizin sandalyeniz de benimki gibi olsun” der ve sandalye değiştirilir.

RESMİ DAVETLERDE YÖNETSEL DAVRANIŞ KURALLARI
Resmi davetler; resmi kabul (resepsiyon), kokteyl ve yemek daveti olarak düzenlenir. Bunları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:
Resmi Kabul (Resepsiyon). Ulusal gün ve bayram kutlamalarında düzenlenen toplantılardır. Günün herhangi bir saatinde olabilir. Koyu renk elbise koşulu aranır. Resepsiyonlarda, makam sahipleri, onur konukları veya resepsiyonu düzenleyenler, salona giriş
hattında durarak misafirleri karşılarlar.
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Resepsiyon, resmi bir amaçla verilmiş ise kabul hattında resepsiyonu veren kişi ve varsa eşi yer alır. Ev sahipleri ve onur konukları kabul hattında yer alarak konukları birlikte
karşılarlar.
Resepsiyonlar yaklaşık iki saat sürer, konukların davete en geç davetin başlama saatinden 20 dakika sonra varmaları ve bitiş saatinden 15-20 dakika önce ayrılmaları beklenir
(Aytürk, 2008: 150). Konuklar salona girerken, genelde önde erkek arkada kadın olmak
üzere girmelidirler.
Kokteyl. Sayıca fazla olan konukları sosyal, kültürel, resmi ve özel olarak bir araya
getirmek ve ayaküstü kısaca görüşmelerini sağlamak ve bu esnada içecek ve hafif çerezler
(ordövr) ikram etmek için kış aylarında 17:00-19:00, yaz aylarında 18:00-20:00 saatleri
arasında ve akşam yemeğinden önce, konutta, işyerinde, otelde veya sosyal tesislerde düzenlenen bir davettir. Konukları oturtma zorunluluğu yoktur. Kokteylin en önemli özellikleri, yarı resmi ya da sosyal nitelikte olması, kıyafet zorunluluğu bulunmaması, kabul ve
karşılama hattı oluşturmaması ve hafif ikramlarda bulunulmasıdır.
Yemek Davetleri. Öğle ve akşam için yapılır. Oturarak veya açık büfe şeklinde düzenlenir. Oturarak yemekte servis masalara yapılır; açık büfe yemeklerinde, yemek servis
masalarından alınır; hazırlanmış masalara oturulur.
Resmi davetlerde, davet eden makam, “ev sahibi”dir. Resepsiyon, kokteyl ve resmi yemek davetlerinde, ev sahibi tarafından karşılama salon girişinde yapılır. Resmi karşılamada ev sahibi (makam sahibi) ve eşi ile yardımcısı ve eşi bulunur.
Davetliler davet edildikleri yere vardıklarında ev sahipleriyle tokalaşarak selamlaşırken, saygı ve memnuniyet ifade eden bir davranış içinde olmalıdır. Bu sırada davetlinin
ceketinin önü açık ve eli cebinde olmamalı, elinde sigara, puro, pipo, cep telefonu vb.
bulunmamalıdır.
Öğle yemeklerinde; özellikle bahar ve yaz aylarında açık renk elbise giyilebilir. Akşam
davetlerinde; kıyafet belirtilmemişse erkeklerin koyu renk, kadınların da tayyör/döpiyes
veya uzun etek elbise giymesi uygundur.
Resmi davetlerde, davet eden makam “ev sahibi”dir. Resepsiyon, kokteyl ve resmi yemek davetlerinde, ev sahibi tarafından karşılama salon girişinde yapılır.
Yemek davetlerinde tüm konukların davetiye kartında belirtilen saatte gelmeleri saygı
gereğidir. Davetliler onur konuğundan önce davet yerinde olmalıdır. Bir davete onur konuğundan sonra gelinmesi beklenen bir davranış biçimi değildir.
Davetlerde konukların, davetin başlangıç saatinden itibaren en geç 20 dakika içinde gelmiş olmaları gerekir. En uygun giriş saati, davetiyede belirtilen başlangıç saatinden
5-10 dakika sonrası olarak kabul edilmektedir. Yemek davetinde, davet saatinden 30 dakika sonra sofraya geçilir. Akşam yemeği davetlerinde saat 23:00’dan önce ayrılmak uygundur. Ancak davette, onur konuğundan önce ayrılmak da doğru olmayacaktır (Ünlütürk,
2002: 133).

KURUMLARDA ÇİÇEK ALMA VE VERME KURALLARI
Çiçek sunmak sosyal ve kurumsal yaşamda kişinin duygularını yansıtan güzel ve asil bir
davranıştır. Çiçekler üç ayrı şekilde düzenlenir. Buket, sepet ve çelenk. Bunların kullanım
yerleri ve biçimleri ayrıdır. Buket elden verilir. Sepet ve çelenk yalnızca gönderilir. Çelenk
anıtlara konur, cenazeye gönderilir. Sepet; nişan, nikah ve düğünlerde, sanatsal etkinliklerde, açılış törenlerinde, tayin ve terfilerde gönderilir. Türkiye’de nişan, nikah ve düğün
törenlerine, kuruluşların açılış törenlerine çelenk gönderilmektedir.
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Aşağıda belirtilen durumlarda çiçek gönderilir:
• Salonlarda yapılan nişan ve düğün törenlerine,
• Resmi davetlere,
• Davetli olunan kokteyllere,
• Açılış törenlerine,
• Cenazelere,
• Resmi bayramlarda,
• Atamalarda kutlama amacıyla.
Buket veya sepete konulacak çiçek sayısı kişinin inceliğini gösterir. Buket veya sepete
tek çiçek koydurmak güzel bir usuldür. Bu durum özel bir dikkat gösterildiğini belirtir.
Yarım düzine yerine beş veya yedi, bir düzine yerine onbir adet çiçek seçmek en uygun
olanıdır.
İş ortamında atama, göreve başlama ve görevde yükselmede, eşli olarak gelen resmi
konukları karşılama ve uğurlamada çiçek sunma konusunda protokol, saygı ve nezaket
kurallarını şöyle sıralayabiliriz:
İş ortamında atama, göreve başlama ve görevde yükselme dolayısıyla genel olarak sepet içinde çiçek gönderilir ve sepete kart iliştirilir. Başkalarının okumamaları için, bunlar
mutlaka zarfa konulmalı, zarfın üzerine alacak kişinin ismi yazılmalıdır. Adresin zarfa
yazılmayıp, çiçekçiye not ettirilmesi daha doğrudur. Çelenk üzerindeki kurdelede gönderenin ismi yazılı olduğundan, ayrıca kart veya mektup eklenmesine gerek yoktur.
Buket veye sepete konulacak çiçek sayısı kişinin inceliğini gösterir. Buket veya sepete çiçek
koydurmak güzel bir usuldür. Bu durum özel bir dikkat gösterildiğini belirtir.
Devlet ve hükümet adamlarının ve üst düzey yöneticilerin eşli konuk olarak uçak veya
trenle geliş-gidişlerindeki karşılama ve uğurlama törenlerindeki konuğun eşi hanıma,
folklor giysili küçük bir kız çocuğu veya karşılayan ev sahibi yöneticinin eşi hanım tarafından çiçek buketi sunulması zarif bir davranıştır. Kurumsal bir ortamda konferans veren
kişiye, sahnede sanatçıya buket sunmak da şık bir davranıştır (Aytürk, 2008: 62).

GÖREVE BAŞLAMA VE GÖREVDEN AYRILMALARDA YAPILAN
GÖRÜŞMELER
Göreve başlama, yöneticiyi ziyaretle başlar. Göreve başlayan kişiyi üste ve astlara, yöneticisi takdim eder. Göreve başlayan kişiye kutlama ziyareti ilk hafta içinde yapılır. Göreve
başlayan kişi, eş düzeydekilere bir hafta içinde iadeyi ziyarette bulunur. Davranışlarda
üste karşı saygı, asta karşı üstünlük, eşite karşı karşılıklılık esastır. Protokol kurallarına
uymamak, üste saygısızlık, eşite karşı acizlik, astların yanında hoş bir görüntü ortaya
koymayacaktır.
İşe yeni başlarken uyulması gereken en önemli kural doğal davranışlar göstermektir.
Sıkılganlıktan uzak, olabildiğince kendini rahat ifade eden, kendinden emin biri olarak
davranmak gerekir. İşe başlarken kendini olduğundan farklı göstermeye çalışmak, yanlış
izlenimlerin doğmasına neden olur. Ayrıca kendini beğenmiş tavırların içinde de olmamak gerekir.
İşe yeni başlarken tanışma sırasında olabildiğince nazik, zarif ama doğal davranışlar
göstermek gerekir. Yakınlık gösteren şahıslarla aşırı samimi olma yolunu seçmek yanlış
bir davranıştır. İşe yeni başlama sırasında az konuşup fazla gözlem yapılmalıdır. Tanışma sırasında kişinin kendinden olabildiğince az söz etmesi, sorulan sorulara kısa, ancak
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yeterli cevap vermesi önemli bir kuraldır. Kişinin kendini taşımadığı niteliklerle takdim
etmesi ise, büyük bir yanlışlıktır. Daha sonra bu niteliklere gerek duyulması durumunda,
şahsın bu nitelikleri taşımadığı anlaşılırsa, kişiye karşı güvensizlik oluşur.
Göreve başlamada özel olarak dikkat edilecek protokol kurallarının önceliğini, kurumun yetkilisiyle olan ilişkiler oluşturur. İşe yeni başlama sırasında, örgütsel hiyerarşi
bakımından üst konumunda olan yemek ısmarlamak isteyebilir. Bu davetin reddedilmesi,
görgü kurallarına aykırıdır. Davet bir defalığına kabul edilmelidir; ancak davet ikinci kez
tekrarlanırsa, nazik bir üslupla geri çevrilmelidir.
Göreve başlayan kişiye kutlama ziyareti ilk hafta içinde yapılır. Göreve başlayan kişi, eş düzeydekilere bir hafta içinde iadeyi ziyarette bulunur.
Göreve başlamayı takip eden birkaç gün içerisinde çikolata ve benzeri ikramlar alarak,
önce kurumun en yetkili kişisinden başlayarak, örgütsel hiyerarşiyi atlamadan ikramda
bulunulmalıdır. Bunun dışında işyerinde organize edilen sosyal etkinliklere katılma konusunda da gerekli duyarlılık gösterilmelidir (Tutar ve Altınöz, 2018:175).
Görevden ayrılırken tüm çalışanlarla veda toplantısı yapmak, hepsine teşekkür etmek,
taşra örgütüne “veda mesajı” yayınlamak, eşdüzey (akran) yöneticilere ve üstlere veda ziyaretinde bulunma gerekir.
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Özet
Kamu ve özel kesimde insanların çoğu, yaşamlarının yarısını
işyerinde geçirirler, iş ortamında uygun davranışlar göstermek, gelişmenin, çağdaş olmanın bir gereğidir. Genel olarak
iş yaşamında terbiye ve nezaket kuralları özel ilişkilerde yaşananlardan farklı değildir.
Örgütsel davranış, örgüt kültürü çerçevesinde oluşan davranış düzlemine göre şekillenir. Genel bir davranış düzlemine
göre yönetilen kamu ve özel örgütlerde alışılmış davranış
kalıpları veya davranış seti vardır. İş yaşamının davranış
kuralları kanunlar, yönetmelikler, toplumun örf ve adetleri
doğrultusunda oluşmuş ve kalıplaşmış davranışlara göre şekillenir. Ancak, örgüt çalışanları, yönetenler ve yönetilenler
bu kurallara uyarak zamanla o kuruma ait değer yargıları ve
davranışlar geliştirirler. Çalışanlar bu değer ve kurallara uymadıkları takdirde, genel davranış kalıplarının cezalandırma
sistemi doğrultusunda tepki davranışlarıyla karşılaşabilirler.
Karşılama, bir ziyaretçiye gösterilmesi gereken görgü ve protokol kurallarıdır. Karşılamada insanların yaşları, makamları
ve sosyal statüleri gibi faktörler rol oynar. Karşılama ve uğurlama diğer tüm sosyal yaşamı, düzenleyen kurallarda olduğu
gibi toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Karşılama ve
uğurlama davranışları anlamını kültür içinde bulur. Protokolde karşılama ve uğurlamalar çok önemlidir. Kişiye verilen
önem ve değeri gösterir.
Makam sahibi olarak yönetici, kendi makam odasına gelen
üstlerine, akranlarına ve kabul ettiği konuklarına saygılı olmak, protokol ve nezaket kurallarına uygun davranmak zorundadır, zira kabul edilen konuk daima önde gelir.
Kişilerin örgütteki rolleri ne olursa olsun iletişim becerilerini
iyi bilmeleri ve bunları uygulamaları gerekir. Özellikle ast üst
ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır.
Astlar ilk önce insan olarak kabul edilmelidir. Özünde insan
sevgisi olan her iletişim sürecinin olumlu bir başlangıç sağladığı, sevginin ve iyi niyetin çözemediği hiçbir problemin
olmadığı, makamların ve unvanların geçici olduğu ve her yöneticinin bir üstü olduğu unutulmamalıdır. Astlara sınırsız
ve yetersiz bilgi vermek yanlıştır; bu tutum güvensizlik yaratır, informal liderler doğurur ve dedikoduları çoğaltır.

Kurum ve kuruluşlarda, kişiler arası ilişkilerde uyulması
gereken kuralların başında hitaplar gelir. İnsanlar öncelikle
karşıdakinin kendisiyle nasıl bir üslup ve ses tonuyla konuştuğuna bakar. Yönetici konumundaki kişilere mutlaka “bey”
veya “hanım” diye hitap edilmeli, asla tek başına adıyla hitap
edilmemelidir. Yöneticiden başkalarına bahsederken de aynı
kurala uyulması gerekir.
Kurumda yapılan toplantılarda protokol kuralları içinde yürütülür. Toplantı başkanı daima kürsüde veya dikdörtgen ya
da u masanın uç ortasında oturur. İki yanlarına da katılımcılar protokol sıradüzenlerine, unvanlarına ya da kıdemlerine
göre otururlar.
Göreve başlama, yöneticiyi ziyaretle başlar. Göreve başlayan
kişiyi üste ve astlara, yöneticisi takdim eder. Göreve başlayan
kişiye kutlama ziyareti ilk hafta içinde yapılır. Göreve başlayan kişi, eş düzeydekilere bir hafta içinde iadeyi ziyarette
bulunur. Davranışlarda üste karşı saygı, asta karşı üstünlük,
eşite karşı karşılıklılık esastır. Protokol kurallarına uymamak,
üste saygısızlık, eşite karşı acizlik, astların yanında hoş bir görüntü ortaya koymayacaktır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamı ve sosyal yaşamda
görgülü, nazik, zarif ve ölçülü olmanın koşullarından biri
değildir?
a. Dengeli olmak
b. Dürüst olmak
c. Yaratıcı olmak
d. Gerçekçi olmak
e. Görgülü olmak
2. Aşağıdakilerden hangisi davetlerde konukların davetin
başlangıç saatinden itibaren en geç gelebilecekleri süreyi
belirtmektedir?
a. 5 dakika
b. 30 dakika
c. 15 dakika
d. 10 dakika
e. 20 dakika
3. Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda yönetsel davranış
kuralları çerçevesinde fikir alışverişi ve katılımı sağlamak
amacıyla tercih edilen masa düzenidir?
a. Oval masa düzeni
b. Dikdörtgen düzen
c. Köşegen düzen
d. Konferans düzeni
e. Kare masa düzeni
4. Aşağıdakilerden hangisi karşılama ve uğurlamalarda
hava limanı, hava alanı ve tren garlarında kullanılan özel mekanlardan biri değildir?
a. Büyük şeref salonu
b. Küçük salon
c. VIP
d. Büyükşehir tren garı özel salonu
e. CIP
5. Resmi makamlarda üst konuklar ve şeref konukları hizmet binasının neresinde karşılanır?
a. Asansör kapısı
b. İç kapı
c. Sekreterlik kapısı
d. Dış kapı
e. Toplantı salonu kapısı

6. Aşağıdakilerden hangisi üstün ortada olduğu durumlarda, ikinci astın bulunması gereken yeri göstermektedir?
a. Üstün sağında
b. Üstün karşısında
c. Üstün solunda
d. Üstün arkasında
e. Üstün önünde
7. Aşağıdakilerden hangisi Devlet protokolüne dahil kişilerin hava limanı ve hava alanlarındaki karşılanma ve uğurlanmaları sırasında kullandıkları özel mekândır?
a. Şeref salonu
b. CIP
c. Toplantı salonu
d. Büyük şeref salonu
e. VIP
8. Aşağıdakilerden hangisi iki taraflı imza törenlerinde organize edilen toplantılar için uygun bir masa düzenidir?
a. V düzeni
b. U düzeni
c. T düzeni
d. C düzeni
e. L düzeni
9. Aşağıdaki hitaplardan hangisi yanlış ifade edilmiştir?
a. Sayın Rektörüm
b. Sayın Vali
c. Sayın Emekli Büyükelçi
d. Sayın Mehmet Çalışkan Bey
e. Ekselans
10. Aşağıdakilerden hangisi onur konuğu olmadığı takdirde,
akşam yemeği davetlerinden ayrılmak için en uygun olan saati belirtmektedir?
a. 24:00’den önce
b. 23:00’den önce
c. 23:30’dan önce
d. 22:00’den önce
e. 22:30’dan önce
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c
2. e

3. a

Yanıtınız yanlış ise “İş Yaşamını Düzenleyen” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmi Davetlerde Yönetsel
Davranış Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Toplantılarda Yönetsel Davranış
Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Karşılama ve Uğurlama” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Karşılama ve Uğurlama” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Üstlerle Protokol İlişkileri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Karşılama ve Uğurlama” başlıklı
konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Toplantılarda Yönetsel Davranış
Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Hitaplar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Resmi Davetlerde Yönetsel
Davranış Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Çalışanların örgütsel davranışları, örgüt kültürü ve örgüt çalışanlarının kabul alanına göre belirlenir. Belirli bir örgütsel
yapı içerisinde ortaya çıkan ve sosyal anlaşmanın sonucu,
sınırları belirleyen davranışlar topluluğu davranış düzlemini
oluşturur. Bireysel davranışlar, bu davranış düzlemleri içerisinde anlam kazanır ve örgütsel davranış haline gelir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 2
İş yaşamı ve sosyal yaşamda görgülü, nazik, zarif ve ölçülü
olmanın koşullarını aşağıdaki gibi belirtebiliriz:
1. Dengeli olmak. Bireyin davranışlarının farkında olması,
aşırı ve ölçüsüz tepkilerden uzak, her durumda kabul edilebilir davranış içinde olmakla mümkün olabilir.
2. Dürüst olmak. Özü-sözü bir olmaktır; sözünü yerine
getirmek ve güven vermektir. Kısaca sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan insan dürüst insandır.
Bunların yanında gerçekçi, olmak da gerekir.
3. Gerçekçi olmak. Gerçeği içeren ve ona göre davranma
anlamındadır. Buradaki gerçekçilik aynı zamanda içtenlikle de ilgilidir. Yapmacık nezaket, görgü değil görgüsüzlük, saygı değil, saygısızlıktır.
4. Görgülü olmak. Hem iş yaşamının, hem de özel yaşamın
bir gereğidir. Toplumsal ilişkiler bakımından da görgülü
olmanın önemi büyüktür. Toplumsal yaşam bakımından
görgülü olmak, toplumda geçerli olan kurallara, kısaca
davranış düzlemine uygun davranmakla olur.

Sıra Sizde 1
İşgörenler üstlerine karşı nazik ve terbiyeli davranmalıdır.
Nezaket altına gizlenmiş çeşitli dalkavukluk örneklerinden
uzak durulmalıdır. Üstleri ile iş görüşmesi yapan bir astın sakin olması gerekir. Sinirlilik, gerilim ve stres dolu bir tutum
ve davranış her şeyden önce bir örgütsel davranış bozukluğudur. Kurum içinde üstlere karşı, saygılı ve nazik olunmalıdır.
Bayanlar da kurum içinde üstlerine karşı saygılı olmalı ve
onları selamlamada özenli davranmalıdır.
Kurumlarda üstlere olan yakınlık, hiçbir zaman istismar edilmemelidir. Uzun yıllardan beri aynı kurumda çalışan insanlar
arasında ortaya çıkan dostluk ve samimiyet, onların birbirlerine karşı nezaket ve saygıda kusur etmelerini gerektirmez.
Üstlerle oluşan özel dostluklar, resmi ilişkilerle karıştırılmamalı ve protokol kurallarına uymaya özen gösterilmelidir.
Kurum ve kuruluşlarda ast ve üstler arasında var olan görgü
ve nezaket kuralları, astlar arasında da söz konusudur. Bir
kurum veya kuruluşta aynı statüde çalışanlar arasındaki ilişkilerde çok dikkat ve hassasiyet gerekir. Görev başında sürekli bir arada bulunan iş arkadaşlarının birbirlerini rakip olarak
görmeleri yanlış bir davranıştır.

Sıra Sizde 3
Uçaklardan karşılama ve uğurlamalarda hava limanı ve alanlarında kullanılan özel mekânlar şöyledir:
• Büyük Şeref Salonu. Türk ve yabancı Devlet büyüklerinin
karşılıklı ziyaretlerinde karşılama ve uğurlama sırasında
kullanılan bir mekândır. Devlet büyüklerinin ziyaret ve
görüşmelerle ilgili basına ve kamuoyuna açıklama yapmak için kullandıkları salondur.
• VIP. Devlet protokolüne dahil kişilerin hava limanı ve
alanlarından karşılama ve uğurlama sırasında kullandırılan ve ziyaretçilerin ağırlandırıldıkları özel mekânlardır.
• CIP. Topluma mal olmuş sanatçılar, yazarlar, iş adamları
ve kamu kurumu niteliğindeki hizmet kuruluşlarının yöneticilerine kullandırılan ve ziyaretçilerin ağırlandıkları
özel mekândır.
Karşılama ve uğurlamalarda özel mekân uygulamaları büyük
hava alanlarında bulunmaktadır. Büyükşehirlerin tren garlarında ve otobüs terminallerinde karşılama ve uğurlamalarda
kullanılan özel salonlar bulunmaktadır (Tutar ve Altınöz,
2010: 113).

4. b
5. d
6. c
7. e
8. a
9. d
10. b
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Sıra Sizde 4
Ast olarak, yöneticilere daima saygılı hitap etmek ve
saygılı davranmak gerekir. Yöneticiye ya doğrudan
“Beyefendi”/“Hanımefendi” diyerek veya unvanıyla “Sayın
Başkanım”, “Sayın Genel Müdürüm” diye hitap edilmelidir.
Üstün makamına girince, “Saygılar Beyefendi”/ “Saygılar Hanımefendi” diyerek selam verilmeli, ceketin önü düğmelenmiş olmalı, “Buyrun”, “oturun” denmeden oturmamalı, eğer
oturmak gerekiyorsa “izin” istenmelidir.
Yöneticinin makamında oturulacak koltuk, yöneticinin
gösterdiği (buyur ettiği) koltuktur. Yer gösterilmemişse, sırt
duvara gelecek şekilde, makam masası önündeki koltuğa
oturmak uygundur. Ancak birden çok kişiyle makam girildiğinde, kıdeme göre oturulmalıdır. Üst olan, makam masası
önündeki sırtı duvara gelen koltuğa oturur.
Yönetici ile konuşurken saygılı ve nazik ifadeler kullanılmalı,
yönetici dinlerken göz bölgesine bakarak ve hafif başla onay
vererek dinlenmelidir. Yönetici “nasılsınız?” diye hatır sorduğunda “Teşekkür ederim” denmelidir. Girişte ve çıkışta,
yönetici el uzatmadıkça, tokalaşmak için el uzatılmamalıdır.
Yönetici ayağa kalkınca, ayağa kalkmalı, telefonla konuşurken kendisi dinlenmemeli, başka yere bakmalı veya başka
şeyle meşgul olunmalıdır. Evrak imzalarken de yazı gizlice
okunmaya çalışılmamalıdır. Yönetici, görüşme sonunda “Teşekkür ederim” deyince, gitmek gerektiği anlaşılmalıdır.
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Amaçlarımız






Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yönetici asistanı açısından görgü ve protokolün önemini açıklayabilecek,
Yönetici/yönetici asistanı iletişiminde uyulması gereken görgü ve protokol kurallarını sıralayabilecek,
Yönetici asistanının protokole ilişkin görev sorumluluklarını açıklayabilecek,
Yönetici asistanlarının davranış biçiminin nasıl olması gerektiğini aktarabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Sekreterya
Yönetici
Yönetici Asistanı
Görgü

• Protokol
• VIP
• CIP

İçindekiler

İş Ortamında Protokol ve
Davranış Kuralları

Yönetici Asistanının
Uygulaması Gereken Protokol
Kuralları ve Davranış Biçimi

• GİRİŞ
• YÖNETİCİ ASİSTANI AÇISINDAN
GÖRGÜ VE PROTOKOLÜN ÖNEMİ
YÖNETİCİ/YÖNETİCİ ASİSTANI
İLETİŞİMİNDE UYULMASI GEREKEN
GÖRGÜ VE PROTOKOL KURALLARI
• YÖNETİCİ ASİSTANLARININ PROTOKOL
GÖREVLERİ
• YÖNETİCİ ASİSTANLARININ DAVRANIŞ
BİÇİMLERİ

Yönetici Asistanının
Uygulaması Gereken Protokol
Kuralları ve Davranış Biçimi
GİRİŞ
Günümüzde; ister özel sektör ister kamu kuruluşu olsun tüm örgütlerde artan iş ve işlem hacmine bağlı olarak yönetsel iş konuları ve iş sorunları çoğalmış ve çeşitlenmiştir.
Yönetim katında yazılı ve sözlü iletişim, randevular, toplantılar, seyahatler, ziyaretler
ile ilgili iş, işlem ve etkinliklerin, halkla ilişkiler ve protokol hizmetleri giderek daha da
önem kazanmıştır. Bu durum yönetici asistanlığını da ayrı bir uzmanlık alanı ve meslek
olarak daha da ön plana çıkarmıştır.Yönetici asistanlığı tüm örgütlerde yönetimin temel birimi, yönetici asistanları da örgütte yöneticiden sonra gelen en önemli ikinci kişi
olmuştur. Çünkü yönetici asistanları özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim
ile iç içedir ve yönetici ile birlikte; yöneticinin ve yönetimin başarısını sağlamak için
çalışırlar.
Yönetici asistanları sadece yöneticisinin söylediklerini yerine getiren kişi olmaktan
çıkmış, yöneticinin yönetsel görev ve işlevlerini paylaşan yöneticiye yönetsel alanda etkin
olarak yardımcı olan ve danışmanlık yapan; yöneticinin zamanını, çalışmasını, plan ve
programını düzenleyen ve yürüten kişi haline gelmiştir. Dolayısıyla günümüzde yönetici
asistanlığı etkin ve saygın bir meslek haline gelmiştir. Ülkemizde üniversitelerin Meslek
Yüksekokulları bünyesinde iki yıllık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programları ile profesyonel yönetici asistanı yetiştirilmektedir.
Yönetici Asistanlığı ders kitabınızda da incelemiş olduğunuz gibi yönetici asistanları
pek çok görevi yerine getirirler ve bu görevlerine bağlı olarak da pek çok sorumlulukları
vardır. Tüm bu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken de görgü ve protokol kurallarını bilmek, önemsemek ve uygulamak, uygulatmak durumundadırlar. Bu nedenle her
yönetici asistanının protokol bilgisine sahip olması, kendisini protokol alanında iyi yetiştirmesi ve protokol görevlerini en iyi şekilde yönetmesi gerekmektedir. Çünkü özel veya
kamu sektöründe her tür iş kolunda ve örgütte kuruma gelen ziyaretçileri, iş sahiplerini,
müşterileri ve personeli yönetici adına ilk karşılayan, ağırlayan ve uğurlayan kişi yönetici asistanıdır. Bu nedenle yönetici asistanları kurumda aynı zamanda protokol ve halkla
ilişkiler uzmanı olarak görülürler ve kurumu en iyi şekilde temsil etmeleri beklenir. Bu
nedenle Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarında Protokol Bilgisi zorunlu
ders olarak kabul edilmiştir.
Sekreter açısından görgü ve protokolün önemi nedir?
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YÖNETİCİ ASİSTANI AÇISINDAN GÖRGÜ VE PROTOKOLÜN
ÖNEMİ

Yönetim, resmi ilişkiler sistemi olarak daima “protokol kuralları” içinde gerçekleşir. Özellikle üst düzey yöneticilerin iş yaşamları daha çok protokol içinde geçer. Ast ile üst kademe personel özel hayatlarında ne kadar samimi arkadaş olsalar da, yönetimdeki resmi
ilişkilerde daima protokol kurallarına uymalıdırlar. Örneğin, özel hayatında üstüne “abi”
diyen bir asistan, makamında veya bir toplantıda ona “Sayın Başkanım”, “Sayın Genel Müdürüm” demek zorundadır. Yönetici asistanı daha yaşlı ve kıdemli olsa da, resmi ilişkilerde
üstüne saygı göstermek durumundadır. Protokol kuralları, resmi yaşamın doğal gereğidir.
Yöneticiler protokol kurallarını önemserler, çoğu zaman asistanlarını da iş performanslarından çok protokol kurallarını bilmeleri ve uygulamaları açısından değerlendirirler. Yönetici asistanları protokol kurallarını bilip uymazlarsa, kurumsal düzeyde ast-üst
ilişkileri bozulur ve bu durum yönetici asistanı aleyhinde disiplin sorunu bile olur. Kurumlar arası düzeyde, resmi protokol kurallarının uygulanmaması durumunda ise, hem
kurumlar arası ilişkiler bozulur, hem de kurumun prestiji sarsılır. Bu nedenle iş yaşamında herkes gibi, hatta daha da fazla yönetici asistanlarının bu kuralları bilmesi gerekir.
Kendinden büyüğünün önüne geçme, ayarınla yan yana yürü, küçüğünün ardına düşme.
(İsmet İnönü)
Sekreterler, Protokolleri En İyi Bilmesi ve Uygulaması Gereken Kişilerdir.
Ziyaretçiler, konuklar, kokteyller, toplantılar... Nasıl ki evimize gelen misafirleri ağırlamak, onlara mümkün olduğunca en iyi şekilde hizmet etmek kültürümüzün bir parçasıysa iş hayatının bir parçası da protokol kurallarıdır. Ve yöneticilerin sağ kolu olarak
sekreterler, protokolleri en iyi bilmesi ve uygulaması gereken kişilerdir.
Yönetim bilimlerine göre protokol, bir anlamda resmi görgü kuralları demektir. İş yaşamında özellikle üst düzey yöneticilerin iş yaşamları daha çok protokol kuralları içinde
geçer. Resmi toplantılar, seminerler ve konferanslar, kokteyller, ziyafetler ikramların yapıldığı ve protokol kurallarının uygulandığı yerlerdir.
Televizyonda sıkça devlet adamlarının bir konuğu ağırladıklarında, resmi karşılamalarda aslında attıkları hemen hemen her adımda bazı kurallara uyduklarını izliyoruz.
Devlet adamlarının uyması gereken bu kurallar kuşkusuz profesyonel kişilerin kontrolü
altındadır. İşletmelerde ise yöneticinin alternatifi olması gereken sekreterin -belki diğer
çalışanlardan daha fazla- protokol kurallarını bilmesi ve uyması gerekmektedir. Ancak,
evimizde misafir ağırlarken nasıl ki bir takım görgü kurallarını ailemizden öğreniyorsak,
işletmelerde de belirli protokol kuralları bulunmaktadır ve bu kurallar öğrenilir. Bu nedenle istenen standardı yakalayabilmek için:
1. Önce ana altyapı ve görgü kuralları bilinmelidir
2. Şirketlerin de aileler gibi kendi kuralları vardır. Bu nedenle şirket kurallarının bilinmesi şarttır.
3. Belli protokol kurallarının uygulanması zorunludur.
Bu bölümde sekreterin; yöneticisi, misafirleri, çalışma arkadaşları, müşterileri ve diğer
yöneticileri ‘bir evsahibi’ anlayışı ile ağırlaması için gerekli tüm bilgiler ve aynı zamanda
toplum içinde saygın bir yer edinebilmek için gerekli tüm kuralları bulacaksınız.
Başarının Tamamlayıcı Anahtarı: Protokol kuralları.
21. yüzyıla girdiğimizde artık şirketlerin hangi mevkide olursa olsun çalışanlarında
aradığı takım içerisinde uyumlu çalışabilmeleridir. Artık istediği kadar yetenekli ve zeki
olsun bu özelliğe taşımayan kişilerin istedikleri noktalara gelmeleri oldukça güçtür. Başarı
için takım oyununu, bunun içinse yazılı olmayan bazı protokol kurallarını bilmek gerekir.
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Bir futbol takımı düşünün; futbolcu istediği kadar iyi savunma yapsın, belirlenen oyun
düzeninde hareket etmeyen ekip arkadaşlarının görevlerini tam yapmamaları sonucu maç
kaybedilir.
İş hayatında hiçkimse tek başına bir güç değildir. Başarıya götüren ise birlikte çalışabilme gücüdür. İşte bu birlikte çalışabilmeyi sağlayan, sonuç olarak da kişinin gelişmesi
ve yükselmesi iş yaşamındaki görgü kurallarına uyabilmesine bağlıdır. İş yaşamının yazılı
olmayan kuralları, başarının tamamlayıcı anahtarıdır.
Bu kuralları bir anlamda iş yaşamının görgü kuralları olarak adlandırabiliriz. Ancak
bir ortamda kabul edilebilir olan davranışın, başka bir ortamda oldukça hatalı sayılabileceğini akıldan çıkarmamalıdır. Örneğin, bir odaya girerken eğer içeri davet edilmişseniz artık oturmak için yeniden izin almanıza gerek yoktur. Oysa yöneticinizin odasına
girdiğinizde, içeri davet edilmiş bile olsanız oturmadan önce izin istemek ona karşı olan
nezaketinizin bir göstergesi olacaktır. Protokol kurallarını bilmemek ya da uygulamamak sizi başarısız yapacak demek değildir. Ancak, başka kriterlerde eşit olan insanlar
içinde bu kurallara uygun davranan bireyin üstün geleceği kaçınılmazdır. Bu yasaları
nasıl öğrenebilirsiniz?
İlk şart, buna gerçekten hevesli olmanız ve bu kuralları öğrenmenizin başarınıza katkıda bulunacağına inanmanızdır. Hareketlerimizi, davranışlarımızı tanımak, daha etkili
kılmak için neler yapmamız gerektiğini bilmek ve protokole ilişkin kuralları iyi bir şekilde
öğrenmememiz kısacası bu konuya biraz zaman ayırmamız yeterli olacaktır. Tıpkı ilk yaptığımız pilav gibi. İlk başlarda asla tutmaz. Ama üzerinde çalışıla çalışıla, yaptığımız hatayı
fark eder ve gerekirse deneme-yanılma yöntemiyle en uygun pişirme şeklini bulur, sonra
bir bakarsınız misafir bile ağırlamaya başlamışız.
Başlarken altın kurallar;
1. Dengeli olun.
2. Dürüst olun.
3. Gerçekçi yaklaşın.
4. Görgülü olun.
5. Toplumda geçerli kurallara göre hareket edin.
6. Kendinizi ifade edebilin. Değer yargılarınızı, duygu ve düşüncelerinizi ifade edin.
7. Kendinizi her zaman en iyi göründüğünüz biçimde gösterin. Bu, her şeyden önce
kendinize saygınızın bir göstergesidir.
8. Kendinize, başkasının bakış açısıyla bakın ve değerlendirin. Kendinizi umursayın.
9. Konuşmadan önce düşünün.
“Merhaba” Demenin İncelikleri
Gün içerisinde birkaç kez karşılaştığınız iş arkadaşlarınıza her defasında selam vermeli
misiniz? Tanımadığınız birisi size selam verirse ne yapmalısınız? Birçok durumda selam
verip vermeme konusunda kararsızlık yaşarız. Nezaketin ilk basamağı olan selamlama
kişilerin birbirlerine karşı duydukları sevgi ve saygının da bir göstergesidir. Ve bu önemli
göstergeyi iş yaşamında iyi kullanmamız gerekir.
Güne Başlarken
Sabahları işyerlerimize gittiğimizde herkesi selamlamalıyız. Aynı şekilde ayrılıyorken
de ortamda bulunan herkese selam verilmelidir. Yürüyen kişi duranı, hızlı yürüyerek bir
tanıdığını geçen kişi arkada kalanı, arabadakiler yaya olanları selamlamalıdır.
Önce Kadınlar
Bir gruptakileri selamlamak gerekirse önce kadınları, sonra çiftleri, en son da yalnız
erkekleri selamlamak gerekir. Belki günümüzde bu kadar ince düşünmeye vakit yok ama
vakit yokluğu da “selam millet!” demenin bir özrü olamaz. En azından içten bir “herkese
merhaba!” denebilir.
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Tanımadığınız Biri Size Selam Verirse...
Verilen bütün selamlar alınmalıdır. Hiç tanımadığınız birinden bile gelse bu selamlama, kesinlikle karşılıksız bırakılmamalıdır. Başkalarının da bulunduğu bir ortama girildiğinde “Merhaba Defne” diyerek orada bulunanlardan yalnız birine selam vermeyin. Bu,
diğerlerini hiçe saymak demektir. Sadece “Merhaba” diyerek girmek daha doğru olacaktır.
Gülümsemek de Selamlamaktır
Yaşınız, sosyal konumunuz ne olursa olsun bir odaya, kalabalık bir salona vb girdiğinizde selam vermek size düşer. Bunun için başınızı eğip gülümsemek yeterli olacaktır. En
çok da bu ihmal edilir.
Sık Karşılaştıklarınız...
İşyerinizde iki kişi aynı gün pek çok kez karşılaşabilir. Bir kere selamladığınız birisini,
aynı gün her görüşünüzde selamlamanız gerekmez.
Selam Vereyim Derken Göz Çıkarmak
Bir arkadaşınızla koridorda ya da herhangi bir yerde konuşurken, bir yandan da yanınızdan gelip geçenlere selam verip laf yetiştirmeyin. Bu davranış saygısızlıktır ve her
şeyden önemlisi karşınızdaki insanı dikkatli dinlemediğinizin bir göstergesidir.
Kaynak: The Professionel Secretary’s Guidebook’tan alınmıştır
http://www.donusumkonagi.net/makale.asp?id=1039&baslik=protokol_kurallari

YÖNETİCİ/YÖNETİCİ ASİSTANI İLETİŞİMİNDE UYULMASI
GEREKEN GÖRGÜ VE PROTOKOL KURALLARI
Yönetici asistanı örgütte yöneticinin resmi işleri kadar özel işlerini de yürüten, zaman zaman ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile görüşen; yöneticinin resmi ve özel yaşamına giren;
onun sırlarını, çıkarlarını, hesaplarını, alışkanlıklarını bilen kişidir. Örgütsel yaşamda başarılı olabilmek için yönetici asistanının, yönetici ile iletişiminde bilmesi ve dikkat etmesi
gereken davranışsal kurallar ve sorumlulukları vardır:
• Yönetici asistanı, birlikte çalıştığı yöneticinin özelliklerini, karakterini, alışkanlıklarını, çalışma ve yönetim politikasını; amaç, ilke ve hedeflerini, özel ve resmi çevresini bilmeli ve tanımalıdır.
• Yönetici asistanı, yöneticiye resmi ve özel işlerinde yardımcı olmalı; iş/görev alanıyla ilgili sorunlarını çözmeli, gerektiğinde yöneticisine önerilerde bulunmalı;
zor anlarında ve yorgun zamanlarında kendisine moral vermeli, hatalarını ve zayıf
noktalarını kapatmalı, ekip ruhu taşımalı ve yönetici ile işbirliği ve uyum içinde
çalışmalıdır.
• Yönetici asistanı, yöneticinin her zaman, her yerde gözü-kulağı olmalı; örgüt içinde veya dışında hiçbir zaman yöneticisini eleştirmemeli, dedikosunu yapmamalı
ve yaptırtmamalı, yöneticinin iyi, olumlu ve başarılı yönlerini dile getirmeli ve onu
desteklemeli; yöneticiye bağlı ve sadık olmalıdır.
• Yönetici asistanı, işyerinde yönetici ile samimiyetinde ince çizgiyi hiçbir zaman
aşmamalı, yöneticiye adıyla veya akrabalık sıfatı kullanarak değil unvanıyla hitap
etmelidir.
• Yönetici asistanı yönetici ile arkadaş, dost ya da akraba olsa da iş ortamında
daima mesafeli, ciddi ve resmi olmalıdır. İş yaşamıyla özel ve sosyal yaşamını ayırmalıdır. Örneğin, yöneticinin bürosuna girdiğinde, yönetici kendisine
“oturun” demeden ya da izin istemeden oturmamalı, oturduğunda bacak bacak
üstüne atmamalı; sakız çiğnememeli, kahkahayla gülmemeli, laubali olmamalı,
argo konuşmamalıdır.
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•

Yönetici asistanı yöneticinin bürosunda otururken içeriye biri girdiğinde, yönetici
ayağa kalkmadıkça yönetici asistanı kalkmamalıdır. Yönetici ayağa kalktığında ise
kendisi de hemen kalkmalıdır. Yönetici asistanı yöneticinin odasında iken kurum
içinden kendi üstlerinden biri içeriye girdiğinde göz temasıyla ve başıyla onu selamlamalıdır.
Yöneticinin yanında başkaları varken makamda, toplantıda veya herhangi bir yerde- yönetici asistanı özel, önemli ya da gizli bir konuyu yöneticiye iletmek durumunda kalırsa, yöneticinin kulağına fısıldamamalı; küçük bir not kâğıdına yazıp
kendisine vermeli ya da makam hizmetlisiyle kapalı bir zarf içinde iletmelidir.

Her örgütte yönetici asistanı, örgütsel ve yönetsel yaşamda yöneticinin danışmanı ve yardımcısı olarak örgütün, yöneticinin ve ailesinin bir parçasıdır.
Yönetici asistanı yöneticisine nasıl hitap etmelidir?

YÖNETİCİ ASİSTANLARININ PROTOKOL GÖREVLERİ
Örgütlerde yönetici asistanlarının başarısı, görgü kurallarına uymasına, protokol konusunda bilgi ve becerisine bağlıdır. Bu yüzden her yönetici asistanı kurumsal, ulusal ve
uluslararası protokol mevzuatı ve ilkelerini bilmek ve en iyi şekilde uygulamak zorundadır. Çünkü yönetici asistanları;
• Örgütte, evsahipliğini yöneticinin yaptığı törenleri ve etkinlikleri, resepsiyon, kokteyl ve resmi yemek gibi davetleri; toplantı, seminer ve konferansları bizzat veya
ilgili birimlerle ve kişilerle işbirliği yaparak düzenler; bu tür organizasyonlarda yöneticisi adına evsahipliği görevini üstlenir.
• Dış ülkelerle ya da diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşma ve sözleşmeler
için imza töreni düzenler.
• Resmi toplantı, kongre, konferans, tören ve törensel etkinlikler için kullanılacak
salon ve alanlara Türk Bayrağı ile kurumsal bayrak ve flamaları yerleştirir veya
yerleştirilmesini sağlar.
• Ulusal ve resmi bayramlarda, Atatürk günlerinde, tarihi günlerde ve kurumun
kuruluş yıldönümlerinde örgütte iç ve dış mekânlara Atatürk afiş ve panolarının
yerleştirilmesini sağlar, Türk Bayrağı ile kurumsal özel bayrakların uygun yerlere
yerleştirilmesini ve direğe çekilmesini sağlar.
• Örgüt binası önünde, yöneticinin makam odasında ve yönetim kurulu odasında,
konferans, kongre, toplantı ve tören alanı veya salonlarında Türk Bayrağı ile kurumsal bayrakları; yabancı devlet adamlarının, yabancı heyetlerin toplantı ve ziyaretlerinde Türk Bayrağı ile yabancı bayrakları mevzuata uygun olarak çekilmesini
ve/veya yerleştirilmesini sağlar.
• Örgütte, uluslararası düzeyde ve nitelikte düzenlenen toplantı, kongre, konferans
ve törenler ile dış ülkelerden gelen resmi kişi ve heyetlerin kabulü, bu kişi ve heyetlerle yapılan toplantı ve görüşmeler; yöneticinin dış ülkelere yapacağı resmi görüşme ve ziyaretler, katılacağı konferans, toplantı ve törenlerle ilgili olarak Dışişleri
Bakanlığını yazılı olarak bilgilendirir, gerektiğinde bu Bakanlık ile işbirliği yapar.
• Kurumda düzenlenen ulusal ve kurumsal her türlü toplantı ve törenlerde ve törensel etkinliklerde, davet ve ziyafetlerde alan, salon, masa ve oturma düzenlerini
planlar; bu tören ve törensel etkinliklerde, davet ve ziyafetlerde davetlileri karşılar
ve protokole uygun olarak oturmalarını sağlar.
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İsimlikleri hazırlar ve protokole uygun olarak yerleştirir.
Kurumsal tören ve etkinlikler, davet ve ziyafetler için davet kartı veya mektubunu
hazırlar ve davet edilen kişi ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar.
Yönetici ile görüşmek veya kendisini ziyaret etmek amacıyla yurt dışından davet
edilen veya kabul edilen kişi ve/veya heyetle ilgili olarak karşılama, ağırlama, konaklama, toplantı, ziyaret, gezi, eğlenme, dinlenme ve uğurlama programını ilgili
birimlerle işbirliği yaparak ve yöneticiden onay alarak, hazırlar.
Yabancı bir ülke ya da yabancı bir kurum tarafından yapılan bir davete kurum olarak uyulup uyulmayacağı konusunda yöneticinin onayını alır; davet sahibi ülkeye
ya da kuruma yazılı ve/veya sözlü olarak bildirir, organize eder, ilgili iş ve işlemleri
takip eder, gerektiğinde bu gezi ve ziyaretlerde yöneticiye eşlik eder.
Dış ülkelerden kuruma gelen ve yöneticiyi ziyaret eden konuklara; yönetici dış ülkelere davetli olarak gittiğinde gidilen ülkedeki kuruluşun yöneticisine ulusal ve
kurumsal nitelikte hediye alınmasını ve sunulmasını sağlar.
Yabancı konuk kişi ve/veya heyetlerin, kurumda ve diğer kurumlarda yöneticilerle
görüşme ve/veya ziyaretlerini organize eder, bu ziyaret ve görüşmelerde konuklara
eşlik eder; gerektiğinde çevirileri yapar/yapılmasını sağlar.
Kurum yöneticisinin görev devir teslim törenlerini ya da göreve başlama törenlerini ve ilgili üst makamları ziyaretlerini organize eder.
Yöneticilerin kartvizitlerini tasarlar ve bastırır.
Yöneticisinin tebrik, teşekkür ve taziye mesajlarını hazırlar ve bunları ilgili kişi ve
kuruluşlara ulaşmasını sağlar.
Her yıl ya da 5 yılda bir gerçekleştirilen örgütsel kuruluş yıldönümü kutlama programını hazırlar; ilgili birimlerle işbirliği yaparak organize eder ve resepsiyon programı düzenler.
Gerektiğinde kurum yöneticisinin ve/veya çocuklarının evlenme törenlerinin organizasyonunda protokol yönünden yardımcı olur.
Yöneticinin makam odasını; kurumda toplantı, brifing, tören alanı veya salonunu
mevzuata ve protokole uygun olarak düzenler/düzenletir.
Kurumda protokol, basın, halkla ilişkiler, danışma, ziyaretçi kabul, özel kalem ve/
veya sekreterlik birimlerinde ve makam hizmetlerinde görev yapan personel ile
halka hizmet sunan bütün görevliler için “görgü ve protokol kuralları” kurs veya
seminerleri düzenler ya da düzenlenmesini sağlar. Gerektiğinde bu kurs ve seminerlerde ders verir.
Kurumun Şeref Defterini tutar. Kuruma onur konukları geldiğinde Şeref Defterini
önceden yöneticiye sunar.
Kurumun aldığı kupa, şilt, madalya gibi ödüllerin ve hediyelerin sergilendiği Şeref
Köşesini düzenler.
Yöneticiye gelen özel mektuplar ile davetiye, tebrik, teşekkür, taziye ve protokol
yazılarını alır, bu konuda yetkili ise açar ve yöneticiye sunar.
Yöneticinin talimatına göre cevaplarını hazırlar, yöneticiye imzalatır, ilgili kişi ve
kuruluşlara gönderir. Gerektiğinde yönetici adına tebrik, teşekkür ve taziye telgrafları çeker ve çiçek gönderir.
Yöneticiye gelen yabancı dildeki tebrik, teşekkür ve davetiyeleri Türkçeye çevirir/
çevirtir ve yöneticiye sunar.
Yöneticiye gelen tüm ziyaretçilere ilgi gösterir, yardımcı olur ve gerektiğinde ikramda bulunur.
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Yöneticinin bürosunda yöneticinin onur konuklarına evsahibi olarak ikram servisini özenli biçimde bizzat yapar.
Toplantılarda yapılacak ikramların hazırlanmasını ve sunulmasını sağlar.
Kurum personeline ve yöneticilerine protokol konusunda danışma hizmeti sunar,
protokol konularında yardımcı olur.

Toplantılar
Toplantılar koordinasyon, sorun çözme, karar verme ya da bilgilendirme ve yöneltme
yöntemidir. Protokol kurallarının uygulandığı önemli yerler ve etkinliklerden biri de
kurumsal, kurumlararası ve uluslararası toplantılardır. Toplantının başarısı toplantı salonunun fiziksel olarak uygun olmasına; masa ve oturma düzeninin amaca ve protokol
kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmasına bağlıdır. Yönetici asistanı toplantılarda
uygulanan protokol kurallarını, masa ve oturma düzenlerini ve toplantı yöntemlerini bilmelidir. Örgütlerde toplantılarla ilgili olarak yönetici asistanının gerçekleştirmesi gereken
protokol görevleri şunlardır:
• Yönetici asistanı toplantı gündeminin toplantıya katılacaklara önceden gönderilmesini sağlamalı ya da toplantıya katılacaklara toplantı tarihi, saati ve yeri yazılı
ve/veya sözlü olarak önceden bildirilmelidir.
• Toplantı salonunu, masa ve oturma düzenini toplantının amacına ve türüne uygun olarak önceden hazırlatmalı ve kontrol etmelidir. Örneğin, kitabınızın önceki
ünitelerinde de söz edildiği gibi, iki taraflı toplantılarda toplantı dikdörtgen masada gerçekleştirilmeli. Katılımcılar masanın orta merkezlerine karşılıklı olarak
oturmalıdırlar. Kurum amiri (genel müdür) bu toplantıya katılmak ve iki heyete
başkanlık etmek isteğinde, genel müdür dikdörtgen masanın uç merkezine tek
olarak oturur; konuk tarafı sağına, kurum personelini soluna alır. Kurumlararası toplantılarda protokol sorunu olmaması için katılacakların unvanları önceden
öğrenilmeli, oturacakları yerler belirlenmeli, isimlikleri masa üstüne konmalıdır.
Aksi takdirde, toplantıda oturma yeri konusunda sorun çıkabilir.
• Toplantı salonunda, katılacakların oturacakları yerler önceden belirlenmeli; isim
ve/veya unvan kartları ya da levhaları hazırlanmalı ve oturma yerlerine konmalıdır. Toplantı salonunda, toplantıya katılan temsilcilerin kendilerine ayrılan (unvanları yazılan veya gösterilen) yerlere oturmaları; oturma yerleri belirlenmemiş
ise, kurumlarının veya kendilerinin unvan ve statülerine uygun yerlere oturmaları
gereklidir.
• Tek başkanlı, çok taraflı toplantıda U masada başkan olarak oturma yeri U masanın açık ucunun ortasıdır. Eşit düzeyde yapılan toplantılarda en uygun masa ve
oturma düzeni yuvarlak masadır.
Bir kurumda yöneticinin kendi astlarıyla yaptığı toplantılarda astlar rütbe ve/veya kıdemlerine göre sağında ve solunda yer alırlar. Emir verme, yönlendirme, bilgilendirme ve eğitme
amaçlı toplantılar ise salonda ve sıra düzeninde yapılmalıdır.
•
•

Yönetici asistanı gerektiğinde toplantıya katılmalı ve not almalıdır. Yönetici asistanı toplantı masasının dışında, başkanın solunda ve arkada ayrı olarak oturmalıdır.
Toplantı tutanağı ve toplantı kararları hemen yazılmalı veya yazdırılmalı, önce
üyelere en son toplantı başkanına imzalatılmalıdır. Toplantı tutanaklarında imza
sırası soldan sağa olmalı; başkanın adı-soyadı ve imzası sol başta veya sol başta
üstte yer almalıdır.
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Kurumsal Törenler
Örgütlerde temel atma, eğitime/hizmete açma, anma, kutlama, sertifika/diploma verme
vb. yönetsel, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif vb. törenler düzenlenir.
Tören için, gerektiğinde üst makamın veya törene onur konuğu olarak katılması istenen devlet büyüğünün oluru alınarak, 20 gün önceden tarih belirlenir; uygulanacak program hazırlanır, davetiyeler bastırılır, ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir. Davetiye tek veya
iki katlı kaliteli karton olup, ön kapağın üstünde kurumun amblemi ve adı yer alır.
Davetiye kartının içinde sol iç kapakta program, sağ iç kapakta davet sahibinin unvanı,
adı, soyadı ve altta davet metni yer alır. Davetiye üzerine imza atılmaz. Tören davetiyesine
LCV (lütfen cevap veriniz) notu konulabilir. Kurumsal törenlere ilgili kamu kuruluşlarının yöneticileri ile kurumun hizmet ve faaliyet alanı ile ilgili özel kuruluşların yöneticileri,
kurumda görev yapan eski yöneticiler ve protokole dâhil kişiler davet edilir.
• Tören öncesinde güvenlik, davetlilerin gelişinde karşılama, yönlendirme ve konuklara eşlik etme; arabaları park etme, yerleşme ve oturma düzeni; basının yeri, ses
düzeni, yiyecek ve içecek servisi; sunulacak gösteri ve dinleti repertuarı, verilecek
ödül ve armağanlar ile ilgili hususlar önceden belirlenir ve prova edilir.
• Tören yapılacak alan veya salon ile platform ve kürsü çiçekler, ulusal ve kurumsal
bayraklar ile süslenir.
• Tören açık alanda yapılıyor ise, gösterilerin ve konuşmaların yapılacağı platform
düzenlenir; platforma konuşma kürsüsü yerleştirilir. Tören salonda düzenleniyor
ise, sahnede ortaya bir kürsü, sağ arka köşeye tepesi ay yıldızlı, kromajlı direğe çekili Türk Bayrağı; sol arka köşeye de tepesi yuvarlak, kromajlı direğe çekili kurumsal bayrak konur. Kürsüde mikrofon, su, kalem ve kâğıt bulundurulur. Sahnede ya
da platformda uygun bir yere (sağ arka köşeye veya öndeki masa üstüne) Atatürk
büstü konabilir.
• Alanda ya da salonda, protokole dâhil zevat ile konuklar, kurum mensupları, gerektiğinde vatandaşlar/öğrenciler vb. için uygun oturma yerleri ve oturma düzeni
belirlenir.
• Tören alanı girişinde konukları karşılamak, onları oturacakları yerlere götürmek
ve kendilerine eşlik etmek üzere, kurumun dış ilişkiler, protokol, halkla ilişkiler ve
özel kalem (yönetici asistanlığı) birimlerinden yeteri sayıda personel tören günü
görevlendirilirler. Bu görevlilerle tören alanında ve/veya salonda bir gün önce görev provası yapılır ve uygulanacak program konusunda kendilerine gerekli bilgiler
verilir. Tören günü, en az bir saat önce bu görevliler tören yerinde hazır bulunurlar.
• Törene gelen konukları dış kapıda davet sahibi yöneticinin yardımcısı ile protokol
ya da halkla ilişkiler müdürü karşılar; protokol görevlileri davetlilere eşlik ederek
oturacakları yere götürürler. Onur konuğunu davet sahibi olan kurum amiri bina
önünde, otomobilden inişte karşılar ve kendisine eşlik ederek tören yerine götürür,
oturacağı koltuğa buyur eder, kendisi de sağına oturur.
• Onur konuğunun gelmesi ve kurum amiri ile birlikte protokoldeki yerlerini almalarını takiben tören programı başlar. (Onur konuğu salona/platforma gelince,
protokolde 1. sırada oturanlar, kadınlar dâhil, ayağa kalkarak kendisini başlarıyla
selamlarlar.)
Tören alanına/salonuna Cumhurbaşkanı girince program sunucusu “Sayın Cumhurbaşkanı” diyerek anons eder; salonda/alanda bulunan herkes ayağa kalkarak ve cephe alarak (yönelerek) Cumhurbaşkanını selamlar.
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Onur konuğu gelmeden program başlamaz. Onur konuğu gelip yerine oturunca,
program sunucusu onur konuğuna ve tüm konuklara hitaben “Hoş geldiniz” der ve
tören programını sunar.
Ulusal, resmî, kurumsal ve sosyal törenlerde ve törensel etkinliklerde programa
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanır. Saygı duruşu, Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerin manevi huzurlarında sükûnet içinde bir dakika ayakta durmaktır.
Bu sırada ceketin önü ilikli ve baş öne eğik olmalıdır. Uluslararası tören, toplantı,
kongre ve konferanslarda; akademik panel, sempozyum ve seminerlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer almaz. Ancak sosyal ve kültürel etkinliklerde saygı duruşu yapılabilir.
Program sunucusu, konuşmacıları takdim etmek için kürsüye gelip anons edebileceği gibi, salonda ya da platformda uygun bir yerde durarak da anons edebilir.
Törenlerde verilecek diploma, sertifika, armağan ve ödüller, onur konuğundan
başlanarak üstten asta doğru protokolde yer alan zevat davet edilerek kendileri
eliyle verdirilir. Diploma, sertifika, armağan ve ödüller uygun giysili bir genç kız
tarafından gümüş tepsi içinde sunulur.
Kurumsal törenlerde programda sanatsal bir gösteri ya da dinletinin yer alması ve
tören sonunda konuklara kokteyl verilmesi veya çay/meşrubat ve kuru pasta ikram
edilmesi uygun olur.
Program sonunda davet sahibi kurum amiri, onur konuğu ile birlikte kokteyl ya da
ikram salonuna/alanına geçerler. Davet sahibi burada onur konuğuyla; yardımcıları ve evsahibi yetkililer diğer konuklarla ilgilenirler. Kokteyl ya da ikram sırasında
evsahibi kurum mensuplarının kendi aralarında kümelenerek sohbet etmeleri ve
konukları yalnız bırakmaları doğru değildir.
Kokteyl ya da ikram sonunda, davet sahibi kurum amiri onur konuğuna eşlik ederek kurum çıkışında otomobile binişte kendisini uğurlar. Diğer konuklar davet sahibi kurum amirine teşekkür ederek veda ederler, ayrıca uğurlanmazlar.
Kurumsal hizmete açma törenlerinde, hizmete açılacak yerin (kapının) girişine uzunlamasına kırmızı bir kurdele bağlanır. Protokol konuşmalarından sonra,
onur konuğu ve üst konuklar açılış yapılacak yere, kurdelenin önüne gelirler.
Kendilerine, dantelli gümüş bir tepsi içinde makas sunulur. Onur konuğu ya da
üst konuklar kurdeleyi birlikte tutarak ve iyi dileklerini belirterek aynı anda keserler. Törene katılanların alkışlarıyla açılış işlemi gerçekleşir. Onur konuğu ve
konuklar evsahibiyle birlikte hizmete açılan yeri gezerler. Bu sırada evsahibi ya
da bir yetkili onur konuğuna ve konuklara bilgi sunar. Açılıştan sonra, aynı yerde
konuklara kokteyl parti verilir. Açılış töreni hizmete açılış tarihinde yapılmalıdır. Ancak açılışa onur konuğunun katılması istendiğinde, açılış töreni bir hafta
içinde yapılmalıdır. Bina fiilen açıldıktan, hizmet başladıktan 2-3 ay sonra açılış
töreni yapmak doğru değildir.
Temel atma töreninde, protokol konuşmalarının sonunda, onur konuğu ve konuklar temel atılacak yere gelirler. (Temel atma yerinde yeteri kadar harç ve kürek önceden hazırlanmış olmalıdır.) Onur konuğu küreği eline alır, iyi dileklerini
belirterek ilk harcı temele atar. Sonra, üst konuklar da temele 2-3 kürek harç
atarlar. (Temel atma törenlerinde kurban kesmek ve temele kan akıtmak uygun
görülmemektedir.)
Kurumlarda düzenlenen törenlerde oturma düzeninde onur konuğu esas alınarak
devlet ve/veya il protokolü ile kurumsal protokol uygulanır. Onur konuğunun oturacağı yeri göstermek üzere alanda veya salonda orta merkezdeki koltuğun önüne
çiçekli bir sehpa konur. (Ön sıraya konan diğer sehpalar çiçeksiz olmalıdır.) Ku-
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rumsal törenlerde onur konuğu (1 numara) orta merkezde, davet sahibi kurum
amiri 2 numara olarak onur konuğunun sağında; onur konuğundan sonra gelen
2. konuk onur konuğunun solunda, 3. konuk kurum amiri evsahibinin sağında
olmak üzere, protokole dâhil diğer konuklar sağ ve solda ve arka sıralarda belirlenen yerlerine otururlar. (Törene katılacağını bildiren protokole dâhil zevatın oturacakları yerler önceden belirlenir; unvanları veya soyadları yazılarak koltukların
üzerine konur.)
Alanda veya salonda protokole ayrılan yeri belirtmek için (kitabınızın “Kurumsal
etkinliklerde Protokol” adlı ünitesinda ayrıntılı olarak gördüğünüz gibi), “Protokol”; öteki davetlilerin oturacakları yerleri belirtmek için, “Konuklar”, “Öğretim
Üyeleri”, “Birim Başkanları”, “Personel”, “Öğrenciler”, “Basın” vb. levhalar konmalıdır. Tören alan ve salonunda protokol olarak ayrılan yer onur konuklarına (yabancı
konuklara, üst konuklara), devlet ve/veya il protokol listesinde yer alan ve davet
edilen protokole dâhil zevata aittir. (Tören alanı ya da salonunda, protokole ait
oturma düzeninde birinci sırada en sağdaki ve en soldaki koltuklar geleceği bilinmeyen ve bildirilmeyen kişiler için ayrılabilir.)
Törene davet edilen, fakat mazereti nedeniyle katılamayan bir yönetici, kendisini
temsilen yardımcısını ya da bir astını gönderdiğinde, bu ast yönetici/temsilci, gittiği yerde kurum amirinin oturacağı yere değil; kendi unvanına uygun yere oturur.
Bu temsilci, yönetici yardımcısı ise, yardımcılar sırasında; şube müdürü ise, şube
müdürleri sırasında yer alır ve kurumunu o düzeyde temsil eder.
Törende eşler bulunduğu zaman, eşinin sahip olduğu öndegelme hakkını kullanırlar. Ancak makam sahibi yönetici katılmadığı zaman, eşi bu hakkını kaybeder.
Bu durumda eş kendi unvan ve statüsüne uygun yere oturur. (Kadın eşler davetli
erkeğin sağında; erkek eşler davetli kadının solunda otururlar.)

Şekil 8.1
Törenlerde (Salonda,
alanda, tribünde)
Oturma Düzenleri

•

Törende sunucu, kürsüden onur konuğuna ve bütün konuklara hitaben “hoş geldiniz” der, tören programını okur. (Örnek: Sayın bakan, değerli konuklar. Açılış
törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tören programını bilginize sunuyorum.)

Törende konuşmacılar asttan başlamak suretiyle protokoldeki sırasına göre kürsüye davet
edilirler. Ev sahibi önce, onur konuğu en son konuşur.
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Sunucu, konuşmacıları takdim sırasında, önce konuşmacının kurumunu ve unvanını, varsa akademik titrini ya da rütbesini, sonra “sayın” sözcüğünü ekleyerek
adını ve soyadını söyler. Eski kelimesi kurumun değil, kişinin unvanından önce
gelir (Millî Eğitim Bakanlığı eski Başkanı Prof. Dr. Sayın Ali Esin).
Daha önceki ünitelerde de gördüğünüz gibi uluslararası törenlerde kişiler ülke
adları ve unvanlarıyla takdim edilirler. (Ürdün Krallığı Eğitim Bakanı Sayın Muhammed Falih. Fransa Cumhuriyeti Sorbonne Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr.
Sayın Michelle Gonzales).
Ast düzey konuşmacıları kürsüye davet ederken, “… davet ediyorum”; onur konuğunu davet ederken “… teşriflerini arz ediyorum” demek uygundur. Törenlerde
takdim örnekleri aşağıda verilmiştir:
Açılış konuşmasını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ali Esin’i davet
ediyorum.
Konuşmalarını yapmak üzere X Genel Müdürü Prof. Dr. Sayın Ali Esin’i davet
ediyorum.
Konuşmalarını yapmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Ali Esin’in teşriflerini arz ediyorum.
Sayın Ayşe Ordu’ya plaketini takdim etmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın
Ali Esin’e davetimi arz ediyorum.
Törenlerde konuşma sırası daima asttan üst’e doğrudur. Ancak ilk konuşmayı davet
sahibi olan kurum amiri, son konuşmayı onur konuğu yapar. Açılış konuşması,
program sunucusunun daveti üzerine evsahibi yönetici tarafından yapılır. (Kurumiçi törenlerde açılış konuşması ilgili birim amiri tarafından yapılır.)
Sahneye, kürsüye ya da platforma çıkanlar, onur konuğunu ve topluluğu başlarıyla
selamlarlar.
Onur konuğunun, konuşmalarını yapmak üzere kalkışında ve yerine dönüşünde
ön sırada oturanların önlerinden geçerken ayağa kalkarak (kadınlar kalkar gibi
yaparak) kendisini selamlamaları saygı ve nezaket gereğidir.
Onur konuğu konuştuktan sonra, onun izniyle bile olsa, söz istemek ve konuşma
yapmak saygı ve nezaket dışıdır. Onur konuğunun konuşmasından sonra tören
konuşmaları sona erer. Programda yer alan etkinliğe geçilir. İl ve ilçelerde düzenlenen törenlerde, ilk konuşmayı ilgili kuruluşun amiri, son konuşmayı mahallî mülki
idare amiri (kaymakam veya vali) yapar. Ancak törende devlet adamı varsa (Bakan,
TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı) son konuşmayı bu kişi yapar.
Kurumsal bir törende Cumhurbaşkanı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet
edilince, ev sahibi yönetici saygı ve nezaket gereği kendisine eşlik eder. Örneğin,
bir okulda yapılan resmî bir törende Millî Eğitim Bakanının bu törene katılması ve
konuşma yapması durumunda millî eğitim müdürünün ya da okul müdürünün
kendisine eşlik etmesi ve bakanın bir adım sol arkasında ayakta durması nezakettir. Ancak bu kural sempozyum, panel, konferans gibi akademik toplantılarda ve
sosyal etkinliklerde uygulanmaz.
Cumhurbaşkanının katıldığı tören, toplantı, kongre ve konferanslarda yalnızca Cumhurbaşkanına hitap edilir (“Sayın Cumhurbaşkanım” denir). Salonda
TBMM Başkanı olsa dahi anılmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı devleti ve milleti
temsil eder.
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Şekil 8.2

Törenlerde Konuşmacı
Olarak Topluluğa
Hitap Ederken
Uygulanan Yöntemler

•

•

Törenlere çağrılı olduğu halde katılamayanların mazeret ve kutlama mesajları
(telgrafları), evsahibinin açılış konuşmasından sonra sunulur. İlke olarak; törende
hazır bulunan onur konuğunun üstündeki zevattan gelen telgraflar metinleriyle
(üst’ten asta) okunur. Örneğin, törende bakan varsa, bakanın üstünden gelen telgraflar okunur. Mazeret ve kutlama telgrafı gönderenlerden, onur konuğu ile eşdüzeyde olanların yalnızca adı, soyadı ve unvanları anılır ve kendilerine teşekkür
edilir. Onur konuğunun altında olup, mazeretleri sebebiyle telgraf çekenlere adları
ve unvanları anılmaksızın yalnızca teşekkür edilir.
Cumhurbaşkanının kutlama telgrafı geldiğinde hiçbir telgraf okunmaz; yalnızca
Cumhurbaşkanının telgrafı okunur. Ayrıca, Cumhurbaşkanının hazır bulunduğu
bir törende TBMM Başkanı dâhil gelen hiçbir telgraf okunmaz.

YÖNETİCİ ASİSTANININ UYGULAMASI GEREKEN PROTOKOL
KURALLARI

Kitabınızın “Sözsüz İletişimde Davranış ve Protokol” adlı ünitesinde söz edildiği gibi bir
yönetici asistanı yürüyüşü, duruşu, oturuşu, tokalaşması, hitabı, selamlaması gibi etkinlikleri onun kişiliğini ve imajını oluşturur. Bu nedenle bir yönetici asistanı iş yaşamında
etkili olabilmek için doğru giyinmeyi bildiği kadar doğru yürümeyi, ayakta durmayı, koltukta oturmayı, uygun hitap etmeyi, tokalaşmayı ve selamlaşmayı da bilmeli, böylelikle
örgütünü ve yöneticisini en iyi şekilde temsil edebilmelidir.

Duruş ve Oturuş

Yönetici asistanı yöneticisinin solunda yürümeli ve oturmalı, merdivenden çıkarken ve
inerken yöneticiyi solda ve bir adım geriden takip etmeli, yöneticinin önüne geçmemelidir. Bu kural yönetici asistanının ya da yöneticinin erkek ya da kadın olması durumunda
da geçerlidir.
• Yönetici asistanı -yöneticisi taşıtta olsa da olmasa da- makam arabasında ön sağa
oturmalıdır.
• Kurumsal hizmet arabasına tek olarak bindiğinde arka sağa, üstüyle birlikte bindiğinde ise arka sola oturmalıdır.
• Yönetici asistanı iş ortamında ast olarak görevli bir memurdur. Dolayısıyla özel ve
sosyal yaşamda geçerli olan kadın olma önceliği ve özelliği iş ortamında geçerli
değildir.
• Yönetici asistanı ayakta dururken, iki ayağı üstünde rahat ve dik durmalı; kendine
güvendiğini göstermelidir.
• Yönetici asistanı ağır ve ölçülü hareket etmeli, kadınsa oturup-kalkarken, eğilip-uzanırken eteğine ve dekoltesine dikkat etmeli fakat ikide birde eteğini çekmemelidir.
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Yönetici asistanı otururken dik durmalı, omurgası koltuğa dayanmalı, ayakları yan
yana olmalı, dizleri ve topukları birbirine değmelidir.
Yönetici asistanı ister kadın ister erkek olsun bacaklarını açarak veya öne doğru
uzatarak ya da ayaklarını çapraz tutarak oturmamalıdır. Yöneticinin, üstlerin ve üst
konukların yanında bacak bacak üstüne atmamalıdır.
Bürosunda otururken, bir üstü ya da yaşça büyük bir ziyaretçi geldiğinde hemen
saygıyla ve gülümseyerek ayağa kalkmalıdır. Gelen üstlere, büyüklere ve konuklara
yer göstermeden ve onlar oturmadan yerine oturmamalıdır.

Yönetici makamına geldiğinde ve akşam makamından ayrılırken yönetici asistanı nasıl
davranmalıdır?

Resmi-Özel ve Sosyal Taşıtlar ve Taşıtlarda Oturma Düzenleri

Resmi taşıtlar, makama verilmiş makam arabaları ile kurumda hizmete verilmiş araçlardır. Şirketlerin araçları kurumsal taşıtlardır. Taksiler, sosyal nitelikte hizmet taşıtlarıdır.
Kişinin sahip olduğu ve kullandığı araçlar özel taşıttır. Makam otomobillerinde arka sağ
koltuk onur yeridir ve makam sahibine aittir. Makam sahibi arka sağ koltuğa oturur. Makam sahibi otomobilde olmadığında arka sağ koltuk boş kalır; makam sahibinin eşi, yardımcısı, arkadaşı veya akrabası makam otomobiline bindiğinde arka sol koltuğa oturur.
Makam otomobilinde arka sağ koltuğa makam sahibi dışında sadece vekili, üstü ve eş
düzey resmî konuğu oturabilir. Makam sahibi üstünü, resmî konuğunu veya onur konuğunu makam otomobiline aldığında üstünü, resmî konuğunu veya onur konuğunu sağına
buyur eder; kendisi soluna geçer.
Makam otomobilinde ön sağ koltuğa koruma görevlisi, tercüman, rehber, yönetici asistanı,
memur oturur.
Otomobile binişte ve otomobilden inişte makam sahibinin ve onur konuğunun önceliği vardır. Şoförün kullandığı resmi taşıtlarda oturma düzeni unvan, rütbe veya kıdem
sırasına göredir. Resmi taşıtlarda oturma düzeninde protokol sırası: 1. yer arka sağ, 2. yer
arka sol, 3. yer ön sağdır. Resmî taşıta 4 kişi binildiğinde, en üst ya da en kıdemli olan,
taşıtın arka sağ koltuğuna; 2. kıdemli arka sol koltuğa; 3. kıdemli arka ortaya, en kıdemsiz
ön sağ koltuğa oturur. Örneğin resmî bir taşıta 3 kişi bindiğinde; müdür arka sağa, müdür
yardımcısı arka sola, memur (kadın da olsa) ön sağa oturur.
Sahibinin kullandığı özel otomobilde 1. yer öndeki sağ koltuk; 2. yer arka sağ, 3. yer
arka sol koltuktur. Otomobile tek konuk bindiğinde, konuk ön sağdaki koltuğa oturur. Konuk kadın ise, otomobili kullanan ister kadın ister erkek olsun, öndeki sağ koltuğa oturur.
Ön koltuğu boş bırakıp arka koltuğa oturmak, otomobil sahibine karşı saygısızlıktır. İki
veya üç konuk olduğunda ön koltuğa kadın, yaşlı, resmî veya sosyal statü sahibi kişi oturur.
Otomobili sahibi kullanıyor, eşi refakat ediyor ve bir erkek ya da kadın konuk varsa; eşi
ön sağ koltuğa; konuk arka sağ koltuğa oturur. Otomobili kullanan sahibi ve eşi, bir çifti
otomobillerine aldıklarında, otomobili kullanan erkek ile konuk erkek öne; eşleri (kadınlar) arkaya otururlar. Ancak ev sahibi kadın, konuk kadını sağına alır, kendisi sola geçer.

Hitap Etme

Özel, sosyal ve iş yaşamında bir kişiye hitap biçimi ona duyulan saygı, sevgi ve samimiyeti
ya da mesafeyi, ciddiyeti ve resmiyeti gösterir. İş ortamında daima resmiyet korunmalı ve
doğru hitap edilmelidir. Doğru hitap etkili iletişimi başlatır; yanlış hitap saygısızlık kabul
edilir ve iletişimi olumsuz etkiler. Çünkü iş ortamında, özellikle üçüncü kişilerin yanında
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gösterilen samimiyet genelde ciddiyetsizlik ve laubalilik olarak değerlendirilir. Bu nedenle
iş ortamında yönetici asistanı; yöneticisiyle, üstleriyle ve eşdüzey çalışanlarla, astlarıyla ve
ziyaretçilerle kısacası iletişim içinde olduğu herkesle daima ciddi ve mesafeli olmalıdır.
Hitap konusunu bir önceki ünitede ayrıntılı olarak gördünüz. Sizde bir yönetici asistanı
olarak şunlara dikkat etmelisiniz.
• Yönetici asistanı makam odasında, toplantıda nerede olursa olsun, yöneticiye
üçüncü şahısların yanında daima unvanıyla sayın başkanım, sayın müdürüm şeklinde hitap etmelidir.
• Yalnızlarken ise yöneticinin ismine bey/hanım sözcüklerini ekleyerek Ayşe Hanım/Ali Bey şeklinde hitap etmeli ya da “efendim” demelidir. Örneğin, yönetici bir
emir verdiğinde tabii efendim; teşekkür ettiğinde sağolun efendim demek ya da
çay/kahve ne arzu edersiniz efendim demek doğru olur.
• Yönetici asistanı, yöneticinin bulunmadığı bir ortamda yöneticisinden bahsederken ya da yöneticinin bir emrini ya da isteğini astına iletirken de beyefendi sözcüğünü kullanabilir: Beyefendi çıktılar, Beyefendi acele getirmenizi rica ettiler gibi.
• Yönetici asistanı personele, iş sahiplerine ve müşterilere de adlarına hanım/bey ekleyerek hitap etmeli, hiç kimseye adıyla hitap etmemeli ve sen dememelidir.
• Yönetici asistanı ismini ve unvanını bilmediği kişilere her zaman hanımefendi,
beyefendi diye hitap etmeli, yakın çalışma arkadaşları dışında hiç kimseye sen
dememelidir.

Selam Verme

Sosyal yaşamda ve iş ortamında tüm ilişkiler selamla başlar. Selam vermek, insana saygı,
güven duymak esenlikler dilemek anlamına ve selamı almamak, “Ben sizi sevmiyorum,
size güvenmiyorum, iyi dileğinizi kabul etmiyorum” anlamına gelir. Selam vermek için
tanımak ve tanışmak şart değildir. Selamlaşma insan olmanın, insanlarla olumlu iletişim
kurmanın; sevgi, saygı, güven ve barış içinde yaşamanın sosyal yöntemidir. Selamlaşma
insanları birbirlerine yaklaştıran, insanlar arasında samimiyet ve dostluk oluşturan etkili
bir iletişim yöntemidir.
• Çalışma ortamında ve sosyal yaşamda daima ast üstü, erkek kadını selamlar.
• Açık alanda ise bir astın üstü, bir erkeğin kadını selamlaması için, önce üstün ya
da kadının bakması gerekir. Bir kadının ve/veya üstün bakması selamlama olarak
kabul edilir. Üst ya da kadın bakmadan kendisine selam vermek doğru değildir.
• Yönetici asistanı örgüt içinde karşılaştığı herkesi selamlamalı; verilen her selamı
mutlaka almalıdır. Örgüt dışında karşılaştığı ve tanıdığı örgüt tanıdığı çalışanlarına ise gülümseyerek bakmalı ve selamlamalıdır.
• Sekreteryaya gelen herkes, içeride önce ev sahibi rolündeki yönetici asistanını ve
sonra varsa orada bulunanları selamlamalıdır. Yönetici asistanı da mutlaka bu selama karşılık vermelidir.
• Selam nasıl verilirse, aynı biçimde karşılık verilmelidir. Günaydın diyene günaydın, iyi günler diyene iyi günler, merhaba diyene merhaba, selamünaleyküm diyene aleykümselam gibi. Selamünaleyküm diyene günaydın demek saygısızlıktır.
İlke olarak; sosyal yaşamda genç yaşlıya, küçük büyüğe; yeni gelen orada olanlara,
ayrılan orada kalanlara; yoldan geçen duranlara, kapıdan çıkan girmek için bekleyene;
merdivenden inen çıkana; arabada olan yaya olana önce selam verirler. Selam alan kişi de
karşılık verir. Aynı yaşta, aynı düzeyde olanlar ise birbirlerini beklemeksizin selamlaşırlar. Yönetici asistanı kurumda gün içinde ilk kez karşılaştığı herkesi selamlar. Birinci defa
selamladığı kişiyle aynı gün içinde ikinci defa karşılaşınca tekrar selam vermesi gerekli
değildir. Görmek ve hafif tebessüm etmek ya da hafif baş eğmek ve geçmek yeterlidir.
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Kişi, tanıdığı biriyle nerede olursa olsun, karşılaştığında onu mutlaka selamlamalıdır.
Ancak topluluk içinde bir tanıdık varsa, yalnızca onu selamlamak diğerlerini hiçe saymak
olacağından, ortadan hepsine birden “Merhaba” ya da “İyi günler”, “İyi akşamlar” demek
uygun bir yöntemdir. Birini selamlarken, ona adıyla veya unvanıyla hitap etmek, onu
önemsemek demektir. Selamladıktan sonra “Nasılsınız” diyerek hatırını sormak onunla
ilgilenmek demektir. Ancak resmi ortamda üstlere “Nasılsınız?” demek doğru değildir.
Yüksek bir mevkide olan ya da tanınmış biriyle karşılaşan kişi, o kişiyi mutlaka selamlamalıdır.
Resmî ortamda ve çalışma hayatında ast üste, kıdemsiz kıdemliye selam verir. Ancak
ast, üst kendisine baktığında selam vermelidir. Eşdüzeyde olanlarda önce selam veren nazik olandır. Devlet adamları ile üst yöneticiler, kadınlar ve topluluklar daima “saygılar”
sözcüğü ile selamlanırlar (Saygılar hanımefendi, Saygılar Sayın Başkanım, Saygılar Sunarım). Saygı sunmak devlet adamlarına, yöneticilere, kadınlara ve topluluğa verilen resmi
selamdır. Bir kişi eşdüzeyde olan birine “saygılar” sunduğunda, saygı sunulan kişi “saygılar benden” demelidir. Ast üste “saygılar” sunduğunda, üst teşekkür etmelidir. Kamusal ve
sosyal ortamda yöneticiler baş eğilerek ve “saygılar” sunularak ya da “iyi günler” dilenerek
selamlanır. Üste “merhaba” demek doğru değildir. Ancak üstler astlarına ve eşdüzeyde
olanlar birbirlerine “merhaba” derler.
Resmi ortamda makam sahibi bir üst içeriye girince astlar (kadın da olsa) ayağa kalkar
ve kendisine hafif baş eğerek selam verir. Ancak sosyal ortamda bir üst içeriye girince astların ayağa kalkması gerekmez; yalnızca başlarını hafif eğerek ve üst ile göz teması kurarak
veya kalkar gibi yaparak kendisini selamlamaları yeterlidir. Sosyal ortamda üstü görmezden gelmek, üst baktığı halde onu selamlamamak saygısızlık olarak kabul edilir.

Tokalaşma

İş ortamında ve sosyal yaşamda tokalaşma en etkili iletişim kurma ve selamlama biçimidir. Yönetici asistanı doğru ve etkili tokalaşma yöntemini bilmeli ve uygulamalıdır.
• Tokalaşmak için el uzatma hakkı evde ev sahibine; sosyal ortamda aynı cinsten
olanlar arasında yaşlı olana, kadın erkek arasında kadın olana aittir. Resmi ortamda ise, daima üst olana aittir. Uzatılan eli sıkmamak, kişinin kendisine ve karşısındakine güveni ve saygısı olmadığını gösterir ve saygısızlık kabul edilir.
• Sekreteryada tokalaşmak için el uzatma hakkı ofis sahibi olarak daima yönetici
asistanına aittir. Gelen kişiye önce yönetici asistanı el uzatır ve hoş geldiniz der.
Tokalaşmak için; gelen ziyaretçinin önce el uzatması doğru değildir. Ancak ziyaretçi yönetici asistanından önce el uzattıysa eli sıkmamak, havada bırakmak da
saygısızlıktır.
• Doğru ve etkili tokalaşmak için yönetici asistanı ziyaretçi büroya geldiğinde hemen ayağa kalkmalı; tokalaşırken elini ziyaretçinin eline paralel tutmalı; tokalaştığı
kişinin elini avucu içine almalı ve hafif sıkmalı; acıtacak kadar fazla, hissedilmeyecek kadar da yumuşak sıkmamalıdır.
• Sıkılan el 2-3 saniye kadar avuç içinde tutulmalı fakat bu esnada kol sallanmamalı
ve mutlaka göz teması kurulmalıdır. Gülümseyerek hoş geldiniz demelidir. Gelen
üst düzey bir ziyaretçiyse şeref verdiniz demek daha doğru olur.
• Kadın yönetici asistanı ellerini arkada veya önde bağlı olarak tutan ya da elini göğsüne götürerek kendisini selamlayan veya mesafe olarak uzakta duran bir erkekle
tokalaşmaktan kaçınmalıdır.
• Bir kadın, makam ve statü sahibi ya da yaşlı bir erkek ile tanıştırıldığında erkeğin
önce el uzatmasını beklemelidir.
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•

•
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•

Aynı cins, yaş ve düzeydeki kişiler arasında tokalaşma önce davranan kişinin el
uzatmasıyla başlar. Birden çok kişinin olduğu yerde el sıkmaya en büyükten başlanır; sırayla küçüklere geçilir. Büyüklerin eli sıkılırken hafifçe öne eğilerek saygı
gösterilir.
Sosyal ortamda el sıkarken erkekler ayağa kalkar; kadınlar kalkmaz. Bir kadın
tokalaşmak için erkeğe elini uzatınca erkek, varsa şapkasını ve eldivenini çıkartmalıdır. Kadınlar tokalaşmak için eldivenini çıkartmayabilirler ancak yaş ve statü
bakımından büyük olan bir erkekle tokalaşırken çıkartmalıdırlar. Kadın ve erkek
iki çift karşılaştığında, önce her iki kadın tokalaşır; sonra erkekler kendi aralarında
tokalaşırlar.
Mutluluğu veya başarıyı kutlama amacıyla yapılan tokalaşma biraz uzun süreli, samimi ve coşkulu olmalı; üzüntüyü paylaşmak için (geçmiş olsun dilerken) yapılan
tokalaşma hafif, yumuşak ve kısa süreli olmalıdır. Hasta iken, eller kirli, tozlu, topraklı, yağlı, terli veya ıslak iken el uzatmamak ve özür dilemek gerekir.
Kamusal ve kurumsal yaşamda önce el uzatma hakkı daima makam, unvan, rütbe ve kıdem olarak öndegelene aittir. Bu yüzden resmî ortamda ast bir kadın üst
bir erkeğe önce el uzatmamalıdır. Bir kurumda resmî bir makama girildiğinde el
uzatma hakkı içeride makam sahibine aittir. Makam sahibi el uzatmadan misafir,
ziyaretçi, iş sahibi, müşteri olan kişi kadın da olsa el uzatmamalıdır.

Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Cihan Yamakoğlu’nun, Ailede, Toplumda, İş ve Devlet Hayatında
İnsan İlişkileri (Ankara: ÖK Matbaası, 1990) adlı kitabında bulabilirsiniz.
•

•
•
•

•

El öpme, Anadolu İslam kültüründe, geleneksel olarak küçüğün büyüğe saygı sunumudur. Bu yüzden aile büyükleri ile aileye yakın büyüklerin, kendilerine saygı
duyulan yaşlı kişilerin, öğretmenlerin ve din adamlarının kadın-erkek ayrımı yapılmadan elleri öpülür. Geleneksel tarzda el öpme, genel olarak bayramda, özel ve
samimi ilişkilerde uygulanır. El öpmek için, dudak, eli öpülen kişinin sağ elinin
orta parmağının üstüne yaklaştırılır; dudağı elin üzerine koymak ve/veya sesli olarak öpmek doğru değildir. Dudak dokundurulur, öper gibi yapılır; sonra baş hafifçe eğilir, alna götürülür. Alnı değdirmek gerekli değildir.
Resmi ilişkilerde el öpme yoktur. Ancak elini öptürmek için uzatan bir kadının,
yaşlı bir erkeğin elini öpmek saygı gereğidir. Uzatılan eli öpmemek saygısızlıktır.
Sokakta, açık ve genel ortamda, taşıtlarda el öpmek veya öptürmek genelde doğru
değildir; zorunlu olmadıkça açık alanda el öpülmemelidir.
Kapalı alanda ve ayakta iken bir erkeğin kadının elini (alna götürmeden) öpmesi
Avrupai tarzda gösterilen saygı ifadesidir. Kadının eli öpülürken, eli biraz kaldırılır,
saygılı biçimde gözlerine bakılarak el dudağa yaklaştırılır, öpülür gibi yapılır, dudakla öpülmez.
Karşılama ve uğurlamada önceden tanışan kişiler arasında yanaktan öpüşmek samimiyet ifadesidir. Yanaktan öpmek ve öpüşmek Türkiye’de; Akdeniz, Yakın ve Orta
Doğu ülkelerinde karşılama ve uğurlamada uygulanan samimiyet ifadesidir. Özel
veya sosyal ortamda büyüklerin küçükleri yanaklarından öpmesi geleneksel bir sevgi
ifadesidir. Ayrıca tanıdık, dost veya akraba olan, yaş veya statü bakımından eşdüzeyde bulunan erkeklerin ve kadınların karşılama, karşılaşma, ayrılma ve uğurlamada
birbirlerini yanaklarından öpmeleri nezaket ve samimiyet göstergesidir. Karşılama
ve uğurlamada tanıdık ve samimi olan bir kadın ile erkeğin yanaktan öpüşmesi saygılı, kibar ve nazik davranıştır. Ancak öpüşme hareketi kadından gelmelidir. Yanaktan öpüşürken sarılmak için özel ve yakın bir sevgi ve samimiyet gerektirir.
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Tanıtma ve Tanıştırma

Tanıtma ve tanıştırma kamusal, kurumsal ve sosyal yaşamda resmi ve sosyal ilişkilerin
başlangıcını oluşturur. Bu yüzden sosyal yaşamda ve iş ortamında kendini veya başkasını
tanıtma önemli bir protokol konusudur. Özel ortamda kişi kendini ve başkasını adıyla;
sosyal ortamda adı ve soyadıyla; resmi ortamda unvanı ve adı-soyadıyla tanıtır. Özel ve
sosyal ortamda kişinin kendini veya başkasını yalnızca unvanıyla tanıtması ya da unvanını önce adını soyadını sonra söylemesi, kendisinin veya tanıştırdığı kişinin unvanıyla
övünmesi demektir.
• Tanıştırma ayakta ve ilk karşılaşmada yapılır. Tanıştırma esnasında oturan erkek,
tanıştırıldığı kişi ister erkek ister kadın olsun hemen ayağa kalkar. Ancak oturan
erkek yaşlı veya hasta ise ya da makam, mevki, rütbe sahibi üst ise ayağa kalkmaz.
• Sosyal yaşamda genel olarak erkek kadına, küçük büyüğe, genç yaşlıya; yeni gelen,
orada bulunanlara, yeni gelen üst düzeyde ise, orada bulunanlar yeni gelene; konuşmacı topluluğa; akraba ve yakın dostlar diğerlerine; kadınlar devlet adamlarına, üst yöneticilere, yaşlı erkeklere, bilim ve din adamlarına tanıştırılırlar.
• Tanışma esnasında bir kadın, devlet adamı, komutan, yargı organı üyesi, bürokrat,
vali, büyükelçi, bilim adamı, din adamı veya tanınmış önemli bir şahsiyet veya
bunların eşi ile veya yaşlı bir kadınla tanışırken ayağa kalkmalıdır.
• Evde veya işyerinde konuk otururken, ast veya yaşça küçük olan bir kişi geldiğinde,
sonra gelen bu kişi, orada bulunan konuğa tanıştırılır. Ancak önce gelen ve oturan
konuk ast ya da yaşça küçük ise ve sonra gelen üst ya da yaşça büyük ise, bu durumda önce gelen konuk sonra gelen üste ya da yaşlı olana tanıştırılır. Tanıştırmada astlar üstlerin, erkekler kadınların, gençler büyüklerin yanına götürülürler.
• Yaş, ünvan, mevki ve statü bakımından üst olan kişiyle ya da kadınla tanıştırma
yapılmadan once izin alınmalıdır (“İzninizle, Mimar Ali Esin’i size takdim etmek
istiyorum” ya da “İzin verirseniz, size dostum Ali Esin’i tanıştırabilir miyim” denmelidir.). Makam ve mevki sahibi kişi ya da kadın ile tanıştırma yapılırken, varsa
eldeki bardak/tabak bırakılmalı, ceketin önü iliklenmeli ve saygı ile gülümsenmelidir. Tanışmayan iki farklı üst düzey kişiyi tanıştırmak için, önce daha üst düzeyden
izin alınır; kişi unvanı, adı ve soyadıyla tanıtılır. (“Sayın Genel Müdürüm, izninizle,
Avukat Ayşe Ordu” veya “Sayın Genel Müdürüm izninizle, arkadaşım Ali Esin’i
takdim edeyim, kendisi X kurumunda personel müdürüdür.”).
• Sosyal bir ortamda tanıştırma sırasında, her iki taraf sizinle samimi değilse veya
taraflardan biri sizin için yabancı ise, “size, arkadaşım Ali’yi tanıştırayım” veya
“sizi, X Şirketinden Ali Beyle tanıştırayım” denmelidir. Yaşları ve statüleri aynı
olan iki kişiyi birbiriyle tanıştırırken, “sizleri tanıştırayım: Ali, Ayşe” denir. Tanıştıran kişi, gerektiğinde, tanıştırılan kişiyi daha iyi tanıtabilmek için mesleğini
veya belirgin bir özelliğini de söyleyebilir. Böylece, tanıştırılanlar arasında sıcak
bir ilişki kurabilir. Örneğin, “Yakın dostum Nuran Başpınar, Yönetici Asistanlığı
kitabının yazarıdır.” veya “Avukat Ali Bey, size bahsettiğim profesörün kardeşidir” diyebilir.
• Kişi kendini tanıtırken yalnızca adını veya adını ve soyadını söylemelidir (Ben
Ayşe, Ben Ayşe Ordu). Ancak tanışma iş gereği ise, “İzninizle kendimi takdim edeyim, Ayşe Ordu, X kurumunun Özel Kalemiyim” şeklinde olmalıdır. Özel ve sosyal
bir ortamda, kişinin kendini sadece unvanıyla takdim etmesi görgüsüzlüktür. Çünkü kendini unvanıyla tanıtan ya da unvanını önce, adını ve soyadını sonra söyleyen
kişi unvanını öne çıkaran, unvanıyla övünen kişi demektir. Aynı biçimde sosyal
ortamda bir kişi sadece ünvanı ile tanıştırılıyorsa, tanıştıran kişi, tanıtılan kişinin
şahsiyetini değil, ünvanını önemsiyor demektir.
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Özel ve sosyal ortamda kişi önemlidir, kişi (adı, soyadı) önce gelir. Resmî ortamda ise, unvan
önce gelir.
•

•

•

Özel ve sosyal ortamda bir kişiyi topluluğa tanıtmak için adını ve soyadını yüksek
sesle söylemek yeterlidir. Tanıştırılan kişi bir-iki kez baş eğerek topluluğu selamlar
ve yerine oturur. Büyük grup ve topluluklarda yeni gelen kişi yalnızca en yakında
bulunanlara tanıştırılır. Kalabalık gruplarda ve topluluklarda, özellikle kalabalık
davetlerde herkes birbirine tanıştırılmaz. Sadece tanıştırılması gereken kişiler tanıştırılır. Ancak bir davette konuk sayısı 12’den az ise, konuklar birbirine tanıştırılmalıdır. Tanıştırma esnasında, tanıştıran kişi, tanıştırılan kişinin ad veya soyadını
hatırlayamadığında ve durakladığında hemen kendinizi tanıtmakta yarar vardır.
Bir devlet adamıyla, üst yönetici, yaşlı veya önemli biri ile tanışan bir kişi, hemen
elini uzatmamalı, tanışma sonunda hafif baş eğerek tanıştığı kişiyi saygıyla selamlamalıdır. Bir kadınla ya da bir üst ile tanıştırılan kişi, tanıştığı kadın ya da üst elini
uzattığında hafifçe sıkmalı, öpmeye kalkmamalıdır. Tanıştırıldıktan sonra konuşmaya kadın ya da üst olan başlamalıdır.
Bir erkek, makam sahibi önemli bir kişiyle ya da yaşlı biriyle tanıştırıldığında,
üst düzeyde ya da yaşlı olan kişi “Memnun oldum”; tanışan kişi ise “Ben de” veya
“Onur duydum” demelidir. Kişi tanışmaktan memnun olduğunu sadece sözcüklerle değil, yüzündeki sıcak ve samimi gülümsemeyle de desteklemelidir. Tanıştırılan
eşdüzeydeki kişiler karşılık olarak “Memnun oldum”; “Tanıştığımıza sevindim” ya
da “Tanıştığımıza çok memnun oldum” demeli; karşı taraf da “Ben de” diye cevap
vermelidir. Samimi bir ortamda ise, tanıştırılan kişiler birbirlerine “İyi günler veya
İyi akşamlar” ya da biri “Nasılsınız” diğeri de “Teşekkür ederim” diyebilir.

Telefon Protokolü

Telefonla iletişimi kitabınızın “Sözlü ve Yazılı İletişimde Protokol”adlı ünitesinde gördünüz. Bu ünitede ise bir yönetici asiatanının telefonla konuşurken uyması gereken protokol
kurallarını öğreneceksiniz.
Yönetici asistanlığında protokol olarak telefonda iletişim -yöneticiyi personel, müşteri,
iş sahibi, diğer kişiler ile görüştürme- yöntemleri şunlardır:
• Yönetici asistanı, yöneticinin görüşmesini sağlamak için telefon ettiğinde, “İyi
günler, X Genel Müdürlüğü özel kalemi, ben Ayşe). Genel müdürüm, sayın genel
müdürünüz ile görüşmek istiyor” demelidir.
• Yönetici asistanı karşı tarafı cevaben aradığında ise “X Genel Müdürlüğünden
cevaben arıyoruz. Sayın Başkan, Genel Müdürümle görüşmek istemişlerdi” veya
“Genel Müdürüm, Sayın Başkanla cevaben görüşmek istiyor” demelidir.
• Yönetici asistanı; yönetici adına telefon ettiğinde fiilleri daima üçüncü şahıs çoğul
olarak kullanmalıdır. (Sayın Genel Müdürüm yazıyı acele getirmenizi rica ettiler.”
“Sayın Genel Müdürüm sizinle görüşmek istiyor.)”
• Yönetici asistanı, yöneticiye gelen bir telefonu açınca, “İyi günler, X Genel Müdürlüğü, ben Ayşe. Nasıl yardımcı olabilirim?” veya “X Genel Müdürlük Özel Kalemi,
buyurun efendim!” ya da “X Genel Müdürü Sayın Ali Esin’in makamı, buyurun
efendim” demeli ve karşı tarafın ilk sözünü dinlemeli; telefonu açınca kesinlikle
“alo” dememelidir.
• Yönetici asistanı, yönetici ile görüşmek için telefon eden kişiyi yöneticiye aktarmadan önce, telefon eden kişinin adını, soyadını, unvanını, telefon numarasını not almalı; görüşme konusunu öğrenmeli; arayan kişiyi ve görüşme konusunu yöneticiye
ileterek, aktarabilir miyim demelidir.
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•
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Telefon eden kişi kendisini tanıtmadığında, yönetici asistanı “İsim alabilir miyim,
efendim” veya “Kimin aradığını ileteyim efendim?” gibi nazik sorularla kişiyi tanımaya (adı, soyadını, unvanını öğrenmeye) çalışmalı; telefon eden kişiyi tanımadan
(adını, soyadını ve unvanını almadan) telefonu yöneticiye aktarmamalıdır.
Yönetici asistanı telefonda konuşurken samimi olmadığı kişilere kesinlikle sen dememeli; daima siz veya hanımefendi/beyefendi diyerek ya da sayın müdürüm gibi
unvanıyla hitap etmelidir.
Yönetici asistanı sürekli olarak görüştüğü ast ve eşdüzey kişilere Ali Bey ya da Ayşe
Hanım şeklinde adlarıyla hitap edebilir.
Telefon eden kişi herhangi bir nedenle bekletilecek ise, yönetici asistanı bunu uygun bir dil ile süresini belirterek ve özür dileyerek kendisine iletmelidir. (Özür
dilerim, bir-kaç dakika bekletebilir miyim?)
Örgütsel yaşamda telefon protokolü en önemli iletişim konularından biridir. Bu
nedenle yönetici asistanı devlet ve il protokol sıradüzenini -yani kurumların ve
kişilerin öndegelme sıralamasını- bilmelidir. Kamusal ve kurumsal yaşamda ast,
eşdüzey ve üst yöneticileri telefonla görüştürme konusunda sorun yaşanmaması
için başkentte devlet protokolü, il ve ilçelerde il protokol listeleri öndegelme sırası
açısından dikkate alınmalıdır.

Telefonda Perdeleme Yöntemleri

Telefon ile yöneticiyi arayanlara ve yönetici ile görüşmek isteyenlere “Genel müdür bey
yoklar”, “Hayır olmaz, görüştüremem, görüşemezsiniz” vb. şeklinde olumsuz cevap vermek karşı tarafı olumsuz etkiler ve rahatsız eder. Yöneticinin görüşmek isteyip/istemediğinin bilinmediği durumlarda kendisine sorabilmek için perdeleme yöntemleri uygulamak; bunu yaparken karşı tarafı üzmemek, yöneticiyi de mahcup etmemektir. Yönetici,
önemli bir çalışması, toplantısı ya da görüşmesi nedeniyle kendisine telefon bağlanmamasını istediğinde ya da telefon eden kişiyle görüşmek istemediğinde, gelen telefonlara yanıt
verirken aşağıda önerilen perdeleme yöntemlerini uygulamak gereklidir.
• Sayın Genel Müdürüm şu anda çok meşguller. Kendisine, sizi aramalarını daha
sonra söylememi ister misiniz?
• Şu anda kendileri önemli bir toplantıdalar. Buna rağmen, kendisini rahatsız etmemi ister misiniz?
• Kendileri şu anda yabancı konuklarla toplantıdalar. Müsait olduklarında biz sizi
arayabilir miyiz?
• Sayın Genel Müdürüm şu anda önemli bir toplantıdalar, mesaj bırakmak ister
misiniz?
• Sayın Genel Müdürüm kurum dışındalar. Ben yardımcı olabilir miyim?
• Sayın Genel Müdürüm şehir dışındalar. Döndüklerinde aradığınızı kendisine
ileteceğim.
• Sayın Genel Müdürüm telefonunuzdan haberdar oldular. Uygun olduklarında biz
sizi arayacağız.
• Sayın Genel Müdürüm sizi, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Güler ile görüştürmemi istediler.

Ziyaretçilerle İletişim

Örgütsel yaşamda ziyaretçiler en önemli kişilerdir. İlke olarak, yönetici tarafından davet
edilen ve/veya kabul edilen ziyaretçiler yönetici ya da yönetici asistanı tarafından karşılanır, ağırlanır ve uğurlanırlar. Bu yüzden, randevulu ya da randevusuz olarak yöneticiyi
görmek, ziyaret etmek veya kendisiyle görüşmek üzere gelen kişilere gereken ilgiyi göster-
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mek; davet edilen ve/veya kabul edilen ziyaretçileri yönetici adına karşılamak, ağırlamak
ve uğurlamak protokol açısından yönetici asistanının önemli görevlerinden biridir. Ziyaretçileri karşılama, ağırlama ve uğurlama konusunda yönetici asistanının bilmesi, uygulaması gereken protokol görevleri şunlardır:
• Yönetici asistanı, davet edilen ve/veya kabul edilen ziyaretçileri nezaketle ve güler
yüzle “hoş geldiniz” diyerek karşılamalı; gerektiğinde sekreterlikte ya da bekleme
odasında oturmaları için yer göstermelidir.
• Yaşlıları, kadınları, üstleri, makam sahibi yöneticileri, devlet ve siyaset adamlarını,
komutanları, diplomatları, hâkim ve savcıları, bilim ve din adamlarını, sanatçıları,
yazarları, gazetecileri, özürlüleri, malul ve gazileri, iş adamlarını ve tanınmış kişileri ayağa kalkıp kendilerine yaklaşarak ve tokalaşarak karşılamalıdır.
• Ziyaretçi, asistanın odasına girdiğinde, asistan telefonla konuşuyor, not alıyor ise,
asistan gelen ziyaretçiyi gülümseyerek başıyla selamlamalı, eliyle oturması için yer
göstermeli, işi bittikten sonra özür dileyerek hoş geldiniz demeli; gerekirse yanına
giderek elini sıkmalıdır. Hatır sormalıdır.
• Randevulu ziyaretçiler ile davetliler ve üst ziyaretçiler iki-üç dakikadan fazla bekletilmemeli; resmi ve yabancı ziyaretçiler ile konuklar ise hiç bekletilmemeli; doğrudan makama alınmalıdır.
• Yönetici asistanı, haberli ve/veya randevulu gelen özel, önemli ve üst ziyaretçiler
ile resmi ziyaretçileri ve davetlileri dış kapıda karşılamalı; kendilerine yöneticinin
odasına kadar refakat ederek doğrudan yöneticinin odasına almalıdır.
Resmi ziyaretçiler ile yabancı konuklar ve onur konukları daima makam kapısından; diğer
ziyaretçiler ise sekreterlik kapısından yöneticinin odasına alınırlar. Yönetici asistanı konukları hangi kapıdan makama alacağını önceden yöneticiye sormalıdır.
•

•

•
•

•

•

Yönetici asistanı, yöneticinin odasındaki tüm ziyaretçilere ikram organizasyonunu
en iyi şekilde yapmalıdır. Onur konuklarının ziyaretinde ise, ev sahipliği ve büro
hostesliği görevini kendisi özenle yapmalıdır.
Yönetici asistanı, ziyaretçilerin makamda ağırlanması için büroda sürekli olarak
sıcak ve soğuk içecekler bulundurmalı ve makam hizmetlisi aracılığıyla servis yapılmasını sağlamalıdır.
Ziyaretçilere içecek ikram edilirken servis, önce kadınlardan veya üstlerden başlamalı, en son yöneticiye sunulmalıdır.
Yönetici asistanı, yöneticiyi ziyaret eden ve çıkan her ziyaretçiye hafif baş eğerek ve
gülümseyerek güle güle ya da iyi günler demeli; yaşlı veya üst ziyaretçilere ayağa
kalkıp iyi günler dilemeli ya da saygılar sunmalı ve kapıya kadar çıkarak kendilerini uğurlamalıdır. Ancak, önemli veya yöneticinin üstü ya da kurumun eski yöneticisi olan ziyaretçileri asansöre ya da kurumun dış kapısına kadar refakat ederek
uğurlamalıdır.
Yönetici asistanı, gelen her ziyaretçiye mutlaka “Hoş geldiniz, buyurun. Size nasıl
yardımcı olabilirim?” demeli; bütün ziyaretçileri sıcak, samimi, sempatik, nazik
ve saygılı bir biçimde ve güler yüzle karşılamalı; ziyaretçilerin yüzüne bakmalı ve
onlarla göz teması kurmalıdır.
Yönetici asistanı adını ve/veya unvanını bildiği ziyaretçilerden ast veya eşdüzey
olanlara adıyla; üstlere ise unvanıyla hitap etmeli; adını ve unvanını bilmediği
ziyaretçilere ise, “hanımefendi/beyefendi” demeli ve onlara daima siz diye hitap
etmelidir.
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•

•

•

Yönetici asistanı, gelen ziyaretçilerin beklemeleri gerekiyorsa sekreterlikte veya
bekleme odasında dinlenmeleri için yer göstermeli ve içecek bir şeyler ikram etmeli; gerektiğinde okumaları için gazete, dergi ve kurumsal yayınlar vermelidir.
Kısa bir süre olsa da bekletilen kişiden özür dilemelidir.
Yönetici asistanı, personel ya da müşteri, iş sahibi gibi ziyaretçinin yönetici ile görüşme konusunu öğrenmeli; gerektiğinde konuyla ilgili bilgi ya da dosyayı temin
etmeli ve önceden yöneticiye sunmalıdır.
Yönetici ile görüşme konusunu belirtmeyen ya da özel olduğunu söyleyen ziyaretçilerin bu talebi yöneticiye iletilmeli; yöneticinin kararına göre hareket edilmelidir.

Yönetici tarafından davet edilen ziyaretçiler ile tebrik vb.amaçla gelen protokol ziyaretçilerine; resmi ve üst düzey ziyaretçilere görüşme konusu sorulmamalıdır.
•

•

•

•

•

•

•

Kurumun eski yöneticileri, yöneticinin üstü olan kişiler, davetli veya randevulu
ziyaretçiler gelince yöneticiye hemen haber verilmeli; bu kişiler sekreterlikte fazla
bekletilmemelidir.
Resmi ziyaretçiler ile yabancı konuklar sekreterlikte hiç bekletilmemeli; doğrudan
yöneticinin odasına alınmalıdır. Davet edilen kişileri, resmi ziyaretçileri, üstleri ve
yabancı konukları bekletmek kınanan bir davranıştır.
Yöneticinin yokluğunda gelen eş veya üst düzey kişiler ile randevulu ziyaretçiler
ve davetliler yönetici gelinceye kadar yöneticinin odasına alınmalı ve kendilerine
içecek bir şeyler ikram edilmelidir. Bu sırada, makam odasında yöneticinin yardımcısı veya danışmanı ya da yönetici asistanı da hazır bulunmalı ve ziyaretçilere
eşlik etmelidir. Yöneticinin yokluğunda makama ziyaretçi alındığında, makam kapısı açık bırakılmalıdır. Yöneticinin yokluğunda gelen randevulu ast ziyaretçiler ile
iş sahipleri, müşteriler ve görevliler ise, yönetici gelinceye kadar sekreterlikte veya
bekleme odasında bekletilmeli ve kendilerine içecek bir şeyler ikram edilmelidir.
Randevusuz gelen ziyaretçiler, duruma göre, yöneticinin zamanı varsa kabul edilmeli
ya da başka bir zamana randevu verilmelidir. Bu ziyaretçilerin ilgili yönetici yardımcısı ya da birim amiri ile görüşmeleri sağlanmalıdır. İlke olarak, yönetici tarafından
kabul edilip edilmeyeceği ya da yönetici ile görüşmesinin gerekli olup olmadığı bilinmeyen kişilerin ziyareti yöneticiye iletilmeli; onun kararına göre hareket edilmelidir.
Yönetici ile görüşmek isteyen fakat randevusu olmayan kişilere yönetici asistanı
uygun bir şekilde randevularının olmadığını ve yöneticiyle görüşmelerinin mümkün olamayacağını belirtmeli ya kendilerine randevu vermeli ya da işlerinin yapılması konusunda yardımcı olmalı veya ilgili yönetici yardımcısı ile görüşmelerini
sağlamalıdır.
Yönetici ile görüşmesine gerek olmayan ziyaretçilerle yönetici asistanı kendisi veya
yöneticinin yardımcısı ya da ilgili birim amiri ilgilenmeli; her gelen ve isteyen yönetici ile görüştürülmemelidir.
Yönetici asistanı kaba, sert ve laubali olan kişilere karşı sabırlı ve soğukkanlı olmalı; bu kişileri idare etmeyi bilmelidir. Örneğin, sinirli, kızgın, sert, önyargılı
ziyaretçilere karşı yönetici asistanı anlayışlı, saygılı ve kibar bir şekilde yaklaşmalıdır. Zor insanları idare etmenin yöntemi, önce koltuğa oturtmak, gülümseyerek
yaklaşmak, tokalaşmak, göz teması kurmak, yüzlerine bakmak; bir şeyler ikram
etmek, hal hatır sormak; yumuşak, saygılı, nazik ve olumlu bir üslupta konuşmak;
konuşmada asla, hayır, olmaz, mümkün değil gibi olumsuz ifadeler kullanmamak;
üzgünüm, özür dilerim, haklısınız ve size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım demek ve kişiyi memnun etmeye ve ikna etmeye çalışmaktır.
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•

Yönetici, makamında önemli bir ziyaretçiyi kabul ettiğinde ya da önemli bir konuda görüşme veya toplantı yaparken veya çalışırken, içeriye kimsenin alınmamasını
istediği durumlarda, yönetici asistanına danışmadan ve başvurmadan doğrudan
yöneticinin odasına girmek isteyenler örneğin yöneticinin yardımcıları, arkadaşları ve akrabaları olduğunda, yönetici asistanı bu kişilere, uygun bir biçimde ve özür
dileyerek durumunu bildirmeli ve bu kişilerin içeriye girmelerini önlemeli ya da
kendilerini sekreterlikte bir süre misafir etmelidir.
• Makamda çok oturan ve zaman çalan ziyaretçileri gönderebilmek için, yönetici
asistanı içeriye girerek yöneticiye önemli bir randevusu veya toplantısı olduğunu
hatırlatmalı veya bekleyen ya da gelen önemli bir ziyaretçisi olduğunu bildirmeli
veya eline birkaç dosya alarak bu dosyaların ve yazıların hemen incelenmesi ve
imzalanması gerektiğini söylemeli; ziyaretçinin çıkmasını sağlamalıdır.
Ziyaretlerde Uyulması Gereken Genel İlkeler…
İş ortamında yapılan ziyaretlerde ofis sahiplerinin ve ziyaretçilerin bilmek, uymak ve
uygulamak durumunda oldukları genel ilkeler ve kurallar şunlardır:
• İlke olarak küçük büyüğü, ast üstü, kıdemsiz kıdemliyi ziyaret eder; üstde astın
ziyaretini kabul eder. Ziyaret gün ve saatini üst belirler. Eşit düzeyde olan kişiler
arasında ziyaret gün ve saati birlikte belirlenir. Ziyarette verilen randevu saatine
titizlikle uyulmalıdır. Aksi davranış nezaketsizlik ve saygısızlık olarak kabul edilir.
• İş hayatında öğleden önceki ziyaretler saat 10.00-11.30; öğleden sonraki ziyaretler
15.00-17.00 arasında; özel ziyaretler öğleden sonra 16.00-18.00 arasında; izin ya da
randevu alınarak yapılmalıdır. Habersiz, izinsiz ve randevusuz yapılan bir ziyaret
her iki tarafı da zor durumda bırakabilir. Habersiz yapılan bir ziyaret söz konusu
ise süresi mutlaka kısa tutulmalıdır.
• Ziyaret öncesinde randevu almak ve randevuya uymak, zamanı etkili ve verimli
kullanmanın bir yöntemi, insana saygının da bir gereğidir. Randevuya mutlaka zamanında gidilmelidir. İş hayatında randevuya geç kalan bir kişinin güvenilir olmadığı düşünülür ve bu davranış üstler tarafından saygısızlık olarak kabul edilir.
• Bir ziyaretin süresi, ziyaretin türüne ve amacına, ziyaret edilen ile ziyaret eden arasındaki samimiyete ve yakınlığa bağlıdır. Örneğin; az tanıdığımız kişilere ve resmi
statü sahibi kişilere yapılan ziyaretlerin süresi daima kısa tutulur; ancak yakın dost
ve samimi olduğumuz kişilere yapılan ziyaretlerin süresi uzun olabilir. Genel olarak işyerinde yapılan resmî ziyaretlerin süresi beş dakika; bayram, tebrik, teşekkür,
nezaket, hasta ve başsağlığı ziyaretlerin süresi 15-20 dakikadır.
• Bütün ziyaretlerde, ziyaret zamanının uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bayram,
hasta ve başsağlığı ziyaretleri ön bilgi alınarak, izinsiz ve randevusuz yapılır ve bu
ziyaretler daima kısa tutulur.
• Yemek zamanına yakın saatlerde ziyarete gidilmemeli; ziyarette yemek saatine kadar kalınmamalı; ziyaret edileni yemeğe davet etme zorunda bırakmamalıdır.
• Ziyaret eden kişi, ziyarete uygun, sade kıyafetle gitmelidir.
• Samimi arkadaş ve akrabalar iş yerinde değil, evlerinde ziyaret edilmelidir. İş yerinde yapılan ziyaret daima resmi nitelikli ve iş gereği olmalıdır. Evde yapılan ziyaret özel ve sosyal olmalıdır.
• Davetli veya randevulu olarak yapılan tüm ziyaretlerde, büroda ziyaretçi varken,
başka bir ziyaretçi davet veya kabul edilmemelidir. Ziyaretçi üstüne ziyaretçi almak, her iki ziyaretçiye de önem vermemek demektir. Ancak akraba ve ortak dost
ziyaretleriyle tebrik, teşekkür, bayram, hastalık ve taziye ziyaretleri bu uygulamanın dışındadır.
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Ziyaret türüne ve amacına uygun olarak, ziyarete gidilirken çiçek veya uygun bir
hediye götürmek makbul bir davranıştır.
Büyüklerin ve üstlerin küçüklere ya da astlara yapmak istedikleri ziyaretler zorunlu bir neden olmadıkça kabul edilmelidir. Ziyaret isteği mazeret nedeniyle kabul
edilemeyecekse, mazeretin bitiminden hemen sonra o kişiyi arayarak davet etmek
ve kendisini görmekten mutlu olunacağını söylemek gerekir.
Dostluk ziyaretleri ile eşdüzey ziyaretler karşılıklı olarak yapılmalıdır. Ziyaret
edilen kişi bu ziyareti iade etmeden tekrar gidilmemelidir. Bu yüzden iadesi gereken bir ziyaret fazla geciktirilmemeli, 15-20 gün sonra iade ziyareti yapılmalıdır.
Eşdüzey bir ziyarete karşılık vermemek hem kabalık etmek hem de görüşmeyi
istememek demektir. Buna karşın yaşlılar ile makam ve statü sahibi büyükler ve
üstler iadeyi ziyarette bulunmazlar. Onların astların ziyaretini kabul etmiş olmaları onurdur.
İş yerinde bir yöneticiyi ya da görevliyi ziyaret etmek istediğinizde ziyaret talebiniz
kabul edilmediğinde veya mazeret beyan edildiğinde veya kişinin kabule istekli
olmadığı anlaşıldığında ziyaret etmek için ısrar edilmemeli; istenmeyen ziyaret yapılmamalıdır.
Bir ziyarette ofis sahibi oturmadan, buyur etmeden ve yer göstermeden oturulmamalıdır. (Ev sahibi misafiri kendine ne kadar yakın oturtursa, o misafire ya da
ziyaretçiye o kadar önem ve değer veriyor demektir.)
Ziyaretçi olarak bulunulan bir yerde, davet ve teklif edilmedikçe odaları gezmek,
eşyaları kontrol etmek, kitapları incelemek doğru değildir. Ziyaretçi, bulunduğu
yerde ihtiyaç duyduğu bir şeyi izin isteyerek gidermelidir.
Ziyaretçi zorunlu olmadıkça ofis sahibinin telefonunu kullanmamalı; telefonu kullanmak için izin almalı ve kısa konuşmalıdır. Ziyaret edilenlerde, ziyaretçi yanında
zorunlu olmadıkça telefonla konuşmamalı; gerektiğinde de kısa konuşmalıdırlar.
Yeni bir ziyaretçi geldiğinde ziyaret süresi dolmuş olsa bile, hemen kalkmak doğru
değildir. Ofis sahibinin yeni gelenleri tanıtmasından ve hâl-hatır sorulmasından
sonra birkaç dakika daha oturup izin istemek ve kalkmak uygundur.
Ziyareti bitirmek ve ayrılmak için en uygun an, konuşmanın sona erdiği boşluktur. Bu sırada ofis sahibinin “biraz daha otursaydınız” teklifi nezaket olarak kabul
edilmelidir. Ancak ısrar ettiği (iki defa söylediği) takdirde bir süre daha kalınmalı;
fakat ziyaret süresi fazla uzatılmamalıdır.

Resmi Ziyaretler
Yabancı devlet adamları ile yabancı devlet kurumlarının başkanlarının resmî davet veya
kabul sonucunda Türkiye’de dengi olan devlet ve hükûmet adamlarına veya kamu kurumu başkanlarına yaptıkları her ziyaret; Türk devlet adamları ile kamu kurumu başkanlarının davet veya kabul sonucunda yabancı ülkelerdeki dengi olan devlet ve hükûmet
adamlarının veya kamu kurumu başkanlarının iş görüşmesi, anlaşma, toplantı, kongre
veya konferansa katılma ya da iadeyi ziyarette bulunma amacıyla yaptıkları her ziyaret
resmîdir. Bu yüzden, resmî ziyaretler törensel ve biçimsel olarak protokol kuralları içinde
yürütülür. Resmî ziyaretler; göreve başlama ziyareti, tebrik ziyareti, iş (çalışma) ziyareti ve
veda ziyaretidir.
Üst yöneticilerin astlarına; astların üstlerine makamlarında yaptıkları her ziyaret resmî
niteliktedir.
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Tablo 8.1
Ziyaret Türleri ve Özellikleri
Göreve Başlama Ziyareti
Çalışma hayatında göreve başlama ziyareti resmi bir
ziyarettir. Bir kurumda göreve başlayan kişi ilk ziyareti
yöneticisine yapmak zorundadır. Zira iş hayatında göreve
başlama yöneticiyi ve/veya patronu ziyaretle başlar. Daha
sonra, kurumdaki diğer üstler ziyaret edilir. Daha sonra da,
göreve başlayan kişi eşdüzeyleri, astları ve kurumun diğer
çalışanları tarafından ziyaret edilir.
Tebrik Ziyareti
Tebrik ziyaretinde ast ya da kıdemsiz olanlar üst ya
da kıdemli olana giderler. Bu ziyaretler 8 gün içinde
randevulu veya randevusuz yapılabilir. Yöneticiler mutlaka
randevulu ziyaret edilmelidir. Tebrik ziyaretinde içeride 5
dakika kalınmalıdır.
Tebrik ziyaretinde, ziyaretten önce kart iliştirilmiş
çiçek gönderilebilir. Tanıdık ve dostlara yapılan tebrik
ziyaretinde çikolata, dolmakalem, kalemlik, isimlik vb.
hediye götürülebilir. Tebrik ziyaretinde maddi değeri
yüksek bir hediye vermek ve kabul etmek doğru değildir.
Göreve başlayan kişi, eşdüzeyde olup tebrik ziyaretine
gelenlere aynı süre içinde (bir hafta içinde) iadeyi ziyarette
bulunmalıdır. Çiçek veya kutlama mektubu gönderenlere
de teşekkür mektubu gönderilmelidir.
Bayram Ziyareti
Çalışma hayatında dini bayramların arefe günü ya da
bayram ertesi ilk iş günü, astların üstlerinin makam
odalarına giderek bayramlarını kutlamaları saygı ve
nezaket gereğidir. Bir yöneticinin arefe günü yardımcısıyla
birlikte kurumdaki personelinin odalarına giderek
bayramlarını kutlaması personel için onur verici ve motive
edicidir. Ayrıca aynı birimde çalışanlar da birbirlerinin
bayramlarını kutlamalıdırlar.
Dini bayramlarda yöneticiler akraba ya da samimi arkadaş
olmadıkça evinde ziyaret edilmemelidir. Eve bayram
ziyaretine giden kişi yanında pasta, çikolata, şeker, çiçek
götürebilir. Bayram ziyareti süresi normal olarak 20 dakikadır.

Çalışma (İş) Ziyareti
Farklı kurum, kuruluş veya işletmelerde görev alan
eşdüzey kişi ve yöneticilerin yaptıkları çalışma veya
resmî görüşme ziyaretler resmî nitelik taşır. Çalışma
ziyaretinin en önemli özelliği, ziyaret fırsatıyla taraflar
arasında resmi bir işe bağlı konuların görüşülmesi;
gerektiğinde bir karar alınmasıdır.
Veda Ziyareti
Çalışma hayatında veda ziyareti yöneticiler ve tüm
görevliler için önemlidir. Bir görevden veya kurumdan/
şirketten ayrılması söz konusu olan görevli ya da yönetici
üstlerinin ve eşdüzeyde olan kişilerin makamlarına
giderek kendilerine veda ziyaretinde bulunur. Yönetici
ise son olarak birlikte çalıştığı personelinin bürolarına
giderek kendilerine veda eder. Bu mümkün olmadığı
takdirde personele topluca veda etmek de mümkündür.
Bir yönetici görevden (kurumdan ya da il/ilçeden)
ayrılırken yardımcısı; bir görevli ayrılırken kendisi
tarafından, ayrılan kişi onuruna veda ziyafeti vermeli;
ziyafet sonunda teşekkür konuşması yapmalı ve
kendisine anı niteliğinde bir hediye verilmelidir.
Başsağlığı Ziyareti
Çalışma yaşamında ast ya da üstün; arkadaşın vefatı
durumunda hemen veya en kısa zamanda yardıma
koşmak ve taziyede bulunmak en önemli insani görevdir.
Cenaze törenine ve eve başsağlığı ziyaretine koyu renk
elbiseyle; kadınlar başörtüsüyle gitmelidirler. Uzakta
olan kişiler de, vefat edenin yakınlarına başsağlığı
telgrafı çekmeli veya telefon etmelidirler.
Ziyaret sırasında vefat edenin geçmişinden söz açıp
yas tutanların acısı tazelenmemeli; yaslı evde fazla
oturulmamalı ve gereksiz konuşmalar yapılmamalıdır.
Vefat edenin en yakını, başsağlığı ziyaretine gelen
üstlere ve eşdüzeydekilere şahsen veya telefonla ya da
mektupla teşekkür etmelidir.

Hasta Ziyareti
Çalışma hayatında bir üst hastalandığı ve hastanede yattığı zaman ast ve/veya eşdüzeyde olanlar kendisine geçmiş olsun
ziyaretine gitmeli; bir ast hastalandığı, evde veya hastanede yattığı zaman, amiri onunla ilgilenmeli ve kendisine çiçek
göndererek geçmiş olsun demeli; en azından telefon ederek geçmiş olsun dileklerini ifade etmeli, kendisine moral vermelidir.
Hasta ziyareti hasta yatar yatmaz veya çıkacağı günlerde, öğleden önce veya gece yapılmamalıdır. Hastaya hediye
olarak, kolonya, kitap, dergi, meyve götürülebilir. Hastaya ağır ve keskin kokulu çiçek götürmek de uygun değildir.
Hasta ziyaretine kalabalık gruplar halinde gidilmemeli; hasta ziyaretine çocuk götürülmemelidir.
Hasta ziyareti kısa tutulmalı; hastanın yanında 15-20 dakikadan fazla kalınmamalıdır. Hastaya, sağlıklı bir insan gibi
davranılmalı; hastanın yanında asık suratlı durulmamalı, hastanın ve yakınlarının yanında iyi ve güzel şeyler söylenmeli;
hastaya acil şifalar dilenmeli, iyileşmesi için dua edilmelidir. Hastaya telefon edildiğinde çok kısa konuşulmalıdır.
Grip, nezle gibi bulaşıcı bir hastalığı olan kişi hasta ziyaretine gitmemelidir. İyileşen hasta, kendisine ziyarete gelenlere,
çiçek gönderenlere mektupla veya telefonla teşekkür etmelidir. Ancak, ziyaretine gelen büyüklerine ise, bizzat giderek
teşekkür etmelidir.
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Konukları Karşılama ve Uğurlama

Kitabınızın “Yönetsel Davranış”adlı ünitesinde konukların karşılaması ve uğurlanmasını
gördünüz. Bu ünitede ise yabancı konukların karşılanması üzerinde durulacaktır.

Yabancı Konukları Kabul, Karşılama, Ağırlama ve Uğurlama

Dış ülkelerden davet edilen veya kabul edilen konukları kabul, karşılama ve ağırlama iş
ve işlemleri daima belirli bir program içinde yürütülür. Bu amaçla, evsahibi kurum tarafından önce taslak olarak “Konuk Programı” hazırlanır, konuğun bilgisine sunulur. Konuk, programı aynen kabul edebilir; program üzerinde küçük değişiklik isteyebilir veya
ek istekte bulunabilir. Konuktan gelen istek ve görüşler dikkate alınarak evsahibi kurum
tarafından uygulanacak programa son şekli verilir ve konuğa gönderilir.
Konuk programında; karşılama, otele yerleşme; konuğun evsahibi yöneticiyi ziyareti
konuk, resmî görüşme veya toplantılar; resmî yemekler; ilgili kişi ve/veya kuruluşları ziyaretler; gezi, gösteri, dinleti vb. sosyal, kültürel etkinlikler; alışveriş ve özel işler için serbest
zaman ve uğurlama yer ve saatleriyle belirlenir.
Konuk programı hazırlanırken ve uygulanırken ziyarette karşılıklılık ilkesine uyulur.
Yabancı konuk veya heyetin ziyareti, karşı ziyaret niteliğinde ise, o ülkeye ve o kuruluşa
daha önce giden kişi ve heyet için uygulanmış olan program göz önünde bulundurulur.
Gelen konuğun ya da konuk heyetin Türkiye’de kurum içinde ve diğer kurumlarda görüşeceği yetkililer tespit edilirken, konuğun veya heyetin statüsü ve düzeyi göz önünde
bulundurulmalıdır. Yabancı konukların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması konusunda protokol kuralları aşağıda belirtilmiştir:
• Dış ülkeden resmi olarak davet edilen ya da kendisi resmî olarak ziyarete veya
çalışma ziyaretine gelen yabancı konukların karşılanması ve uğurlanmasında karşılıklılık esastır. Örneğin; evsahibi yönetici daha önce bir ülkeye davetli veya ziyaretçi olarak gittiğinde, kendisi nerede, nasıl, kim tarafından karşılanmış ise, o
ülkeden eşiti olan yönetici davetli veya ziyaretçi olarak Türkiye’ye geldiğinde aynı
yerde, aynı biçimde karşılanır. Yönetici, o ülkede evsahibi yönetici tarafından hava
limanında karşılanmış ise, o ülkeden gelen konuğunu da hava limanında kendisi
karşılar. Yönetici kendisi bir ülkeye gittiğinde, hava limanında evsahibi yöneticinin
asistanı karşılamış ise; o ülkeden eşiti olan yönetici geldiğinde, onu da asistanı karşılar. Ancak yabancı konuğun bu ziyareti kurum açısından önemli olduğunda, bu
konuğu ya da konuk heyeti hava limanında yardımcısının karşılaması iş ve ilişkiler
açısından yararlı olur.
• Yönetici, yabancı konuğun geldiği ülkeye gitmemiş ve karşılıklılık ilkesi oluşmamış
ise, bu durumda yabancı konuğu evsahibi yönetici davet ettiğinde hava limanında
kendisi karşılar. Bu ziyareti konuk kendisi talep etmiş, evsahibi yönetici de kabul
etmiş ise, bu durumda konuğu hava limanında yardımcısı veya dış ilişkiler sorumlusu ya da yönetici asistanı karşılar.
• Yabancı konuk eşli olarak geldiğinde, karşılayan ev sahibi yönetici de konuğu eşli
olarak karşılar. Eşli karşılamada evsahibi yöneticinin eşi (karısı) konuğun eşine çiçek buketi sunar. Karşılama ve uğurlamada bulunan diğer görevliler eşsiz katılırlar.
• Yabancı konuğu hava limanında karşılarken, evsahibi yönetici en önde; uğurlamada ise en sonda yer alır. Konuk, karşılamada ilk önce evsahibi yönetici ile tanışır
ve tokalaşır; uğurlamada en son evsahibi yöneticinin elini sıkarak kendisine veda
eder. (Tanıştırma görevini evsahibi kurumun protokol ya da dış ilişkiler sorumlusu
yapar.)
• Uçaktan davetli konuk (heyet başkanı) önce, heyet üyeleri (astlar) sonra inerler.
Uçağa heyet üyeleri önce, heyet başkanı (üst) en son biner.
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Hava limanında karşılanan yabancı konuk ya da heyet VIP veya CIP ise doğrudan
Şeref Salonuna alınır ve kendilerine ikramda bulunulur.
Konuk kişi ya da heyet, programda belirlenen araç planına göre arabalara bindirilir. Önce heyet üyeleri araçlara davet edilir. En son evsahibi yönetici, konuğunu
kendi makam arabasına davet eder ve sağına alır. (Kadın eşler birlikte aynı arabaya binerler. Ev sahibi hanımefendi, konuk hanımefendiyi sağına alır.) Mihmandar
(konuklara refakat eden kişi) ya da çevirmen arabanın ön sağ koltuğuna oturur.
Konuk, eşiyle birlikte kendisine tahsis edilen resmi arabaya da binebilir. Bu durumda da ön sağ koltuğa mihmandar ya da çevirmen oturur. Arabalar konvoy düzenine göre aynı anda hareket ederler.
Hava limanından alınan yabancı konuk doğrudan kalacağı otele götürülür. Burada
biraz dinlendikten sonra resmi ziyaret programı uygulanır. Konuk, önce kendisini
davet eden ya da kabul eden ev sahibi yöneticiyi ziyaret eder.
Konuk eşli geldiğinde, ev sahibinin eşi konuğun eşine özel ve sosyal programlarda
eşlik eder.
Konuk davetli olarak geldiğinde ulaşım, konaklama ve ağırlama masrafları ev sahibi kurumca karşılanır. Konuk kendisi talep ederek geldiği takdirde, ev sahibi yönetici, konuğun ya da konuk heyetin konaklamasında ve yurt içi ulaşımında yardımcı
olur.
Ev sahibi yönetici gerektiğinde yabancı konuk onuruna, Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk yetkililerini de davet ederek resmi bir yemek verir.
Yabancı konukla yapılan ikili resmî görüşmeler ulusal dil (Türkçe) ile ve çevirmen
aracılığıyla yapılır. Çevirmen sağlama görevi evsahibi yöneticiye aittir. Resmi görüşmelerde yöneticinin konuyla ilgili yardımcısı ve uzmanlar da hazır bulunmalıdır. Çevirmen her yerde konuğa ve ev sahibi yöneticiye eşlik etmeli; konukla ilgili
programlara katılmalıdır. Çevirmen, ev sahibi yönetici ile konuk arkasında ortada
durmalı veya bir sandalyede oturmalıdır.
Yabancı dil bilen yöneticinin yabancı konuğu ile konuğun diliyle resmî konuşma
yapması doğru değildir. Türkçe bilen yabancı konuğun resmi görüşmeyi Türkçe
yapması kendi takdiridir. Ancak yabancı konuk ile özel ve sosyal ortamda konuğun
dili veya üçüncü bir ortak yabancı dil ile çevirmensiz konuşmak doğrudur.
Uluslararası toplantı, kongre, konferans vb. nedenle birden çok ülkeden gelen yabancı kişi ve heyetlerin karşılanması ve uğurlanmasında davet ya da organizasyon
sahibi kurumun yönetici yardımcısı ile dış ilişkiler ve/veya protokol birimi yöneticisi ve görevlileri hava limanında hazır bulunurlar. Evsahibi yönetici, yalnızca onur
konuğunu karşılar ve uğurlar.

VIP Konuk Protokolü
Konuk; kamusal, kurumsal, sosyal ve özel yaşamda davet edilen veya ziyareti kabul edilen, kendisine önem ve değer verilen; karşılanan, ağırlanan ve uğurlanan kişidir. Bu
yüzden her konuk önemlidir ve protokolde evsahibinden önce gelir. Evsahibi konuğu
karşılar, sağına alır, en iyi yere oturtur; en iyi ikramda bulunur, konuğu memnun edecek
şekilde davranır. Çünkü konuğa verilen önem ve değer karşılama, ağırlama ve uğurlama
ile ortaya çıkar.
İlke olarak kişi denginin konuğu, astının onur konuğu, üst’ünün ziyaretçisidir. (Genel
müdürün konuğu genel müdürdür. Bakan, genel müdürün onur konuğudur. Müdür, genel
müdürün ziyaretçisidir.) Devlet adamları, makam ve statü sahibi üst konuklar, yabancı
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(ecnebi) eşdüzey konuklar ile evsahibine ziyaretiyle onur veren, ulusal veya uluslararası
düzeyde ödül almış, tanınmış (sanatçı, yazar, gazeteci, politikacı, bürokrat, sporcu, bilim
adamı, iş adamı, din adamı vb.) önemli şahsiyetler onur konuğudur. Onur konukları protokolde VIP denen “çok önemli kişi” lerdir.

YÖNETİCİ ASİSTANLARININ DAVRANIŞ BİÇİMLERİ
Yönetici asistanı, örgütlerde aynı zamanda büro hostesidir. Büro hostesliği, yöneticinin
ziyaretçilerini ve konuklarını ağırlama ve onlara yardımcı olma iş ve işlevleridir. Yönetici
asistanı örgütte bu sıfatla yönetici adına kurumsal evsahibidir.
• Yönetici asistanı, yönetici adına kuruma ve yöneticiye gelen ziyaretçileri kabul eder
ve karşılar; onlara güler yüz gösterir ve ikramda bulunur; kendileriyle ve işleriyle
ilgilenir, onları memnun eder ve kapıdan uğurlar.
• Örgütsel ve toplumsal yaşamda ziyaretçiye ve konuğa verilen önem ve değer; karşılanan yer, oturtulan yer, ikram edilen şey, ilgi ve güler yüz ve uğurlanan yer ile
gösterilir. Örneğin, bir ziyaretçiyi kapıda karşılamak, ona önem ve değer vermek,
oturulan masada ayağa kalkarak ve elini sıkarak karşılamak az önem vermek, ayağa kalkmadan karşılamak ve oturtmamak ise hiç önem vermemek demektir.
• Evsahibi olan yönetici asistanı ziyaretçiyi kendisine ne kadar yakın oturtursa ona o
kadar önem verdiğini, ne kadar uzak oturtursa o kadar önem ve değer vermediğini
gösterir.
• Önem ve değer verilen bir ziyaretçi daima ziyaretçi kabul köşesinde sırtı duvara
gelecek, yüzü önden ve/veya yandan kapıyı görecek biçimde oturtulur.
• Yönetici asistanı; yöneticinin toplantılarında ve görüşmelerinde, ziyaretçi kabullerinde ikram organizasyonunu ve/veya servisini bizzat yapar ya da en iyi şekilde
yapılmasını sağlar ve yapılan hizmetleri kontrol ve nezaret eder.
• Toplantılarda ve makamda günlük ziyaretçi kabullerinde çay, kahve, soğuk/sıcak
içecek ikramı makam hizmetlisi tarafından yapılmalı; yönetici asistanı bu görevlerin en iyi biçimde yapılmasını sağlamalıdır.
• Yöneticinin üst düzey ziyaretçileri ile davet ve kabul ettiği yabancı, özel ve önemli
ziyaretçilerine onur konuklarına ikram servisini ise yönetici asistanı makam hizmetlisi ile birlikte yapmalıdır.
• Önemli konuklara servis edilen çay, kahve, su, sıcak/soğuk içecekler için özel servis takımı satın alınmalı; çay bardakları düz ince belli cam; kahve fincanları el işi
porselen, kaşıklar ile tepsi gümüş olmalıdır.
• Serviste, tepsi içine dantelli kâğıt örtü; çay bardakları/kahve fincanları altına tabakaltı yuvarlak, dantelli kâğıt konulmalıdır.
• Çay kaşığı ve neskafe kaşığı bardak/fincan içinde değil bardağın/fincanın sağında
olmalı, şeker kaşık içine konmalıdır.
• Demleme çay mutlaka ince belli düz cam bardakta, bitki çayları ile kahve büyük
fincanda, Türk kahvesi küçük fincanda, su ve sıcak/soğuk içecekler daima tepsiyle
servis edilmeli, hiçbir ikram elden ele verilmemeli, ziyaretçinin önündeki sehpaya,
toplantıda ise masa üstüne konmalıdır.
• Toplantıda yapılan içecek servisleri, oturanların sağından yapılmalı, boşlar solundan alınmalıdır.
• Onur konuklarına yapılan ikram servisinde özel çay/kahve, içecek takımları çıkarılmalı; servisi makam hizmetlisi, yönetici asistanı ile birlikte törensel olarak
yapmalıdır.
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Törensel servis yapmak için, servis makam hizmetlisi tarafından hazırlanır, sunulacak içecekler özel çay/kahve bardak ya da fincanlarına sonra bu bardak ya da fincanlar gümüş tepsi içine konulur, hizmetli tepsiyi eline alır ve yönetici asistanıyla birlikte makama girerler.
Onur konuğunun önüne gelince dururlar. Yönetici asistanı tepsiden konuğun içeceğini tabağıyla birlikte alır ve önündeki sehpaya koyar; sonra yöneticinin önüne koyar ve kendilerine
afiyet olsun efendim diyerek hizmetli ile birlikte odadan çıkarlar.
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Ziyaretçi içeride iken boşları almak için hizmetlilerin ya da yönetici asistanının içeriye girmesi doğru değildir. Boşlar ziyaretçiler içeriden çıktıktan sonra
alınır.
Yöneticinin odasında bulunan bütün ziyaretçiler yöneticinin ziyaretçisi ve konuğudur. Bu yüzden ziyaretçilere ne içeceklerini hizmetli ya da yönetici asistanı değil,
yönetici kendisi sorar. Ziyaretçi isteğini yöneticiye bildirir. Yönetici de hizmetliye
söyler. Ziyaretçinin muhatabı daima evsahibi yöneticidir. Makamda, ziyaretçilere
ne içeceklerini hizmetlinin ya da yönetici asistanının sorması doğru değildir. Hizmetlinin görevi servis yapmak, yönetici asistanının görevi ise, hizmeti sağlamak
veya sunmaktır.
Yöneticinin makam odası dışında örneğin bekleme salonunda bulunan, kuruma
ve/veya yöneticiye gelen ve sekreterlikte oturan bütün ziyaretçiler kurum ve yönetici adına önce yönetici asistanının ziyaretçisidir. Bu ziyaretçilere kurum ve/veya
yönetici adına ev sahibi olarak yönetici asistanı ikramda bulunur. Ziyaretçilere ve
konuklara ne içeceklerini yönetici asistanı sorar, hizmetliye bildirir. Hizmetli de
servis eder.
Sekreterlikte ve makamda iş sahiplerine, müşterilere, eş ve alt düzey ziyaretçilere ve
personele çay/kahve ne içecekleri ya da ne arzu ettikleri sorulur, onur konuklarına,
üst ziyaretçilere ve kadın ziyaretçilere ise çay/kahve, içecek olarak ne emrettikleri
ya da kahveyi nasıl emrettikleri sorulur. Ziyaretçide içtikten sonra, yapılan ikram
için teşekkür eder.
Ziyaretçiye ya da konuğa doğrudan ne içersiniz diye sormak doğru değildir. Ziyaretçi ya da konuk içilecek neyin var olduğunu bilmez, olmayan bir şey isteyebilir.
Ayrıca yönetici asistanının ya da yöneticinin ikram ettiği şey, o ziyaretçiye verilen önemi gösterir. Örneğin, bir konuğa çay içer misiniz demek çaydan başka bir
şeyim yok ya da başka bir şey ikram etmiyorum demektir. Kahve içer misiniz ya
da kahveyi nasıl emredersiniz demek siz önemli ve hatırlı bir kişisiniz demektir.
Ziyaretçiye öğle yemeğini birlikte yiyelim demek ise siz bizim için çok önemlisiniz
demektir.
Ne içtikleri bilinen ve tanınan kişiler yöneticiye ziyarete geldiklerinde, yönetici
asistanının gerekli ikramı hazırlaması ve sunması olumlu ve nazik bir davranıştır.
Servis önce onur konuğuna veya varsa kadınlara, sonra kıdeme, unvana ve/veya
rütbeye göre erkeklere en son evsahibine yapılır. Zira kabul edilen konuk ast, genç,
erkek, müşteri, personel de olsa daima önemlidir ve evsahibinden önce gelir.
Konuğa şişeden servis edilen su, meyve suyu gibi soğuk içecekler ikram edilirken,
bardak ele alınmaz, masadan/sehpadan kaldırılmaz; içecek şişeden bardağa dökülür. Ancak, şişe kaldırılırken şişenin ağzında kalan son damlanın konuğun üzerine
dökülmemesi için şişe hafifçe döndürülerek kaldırılır.
Yönetici asistanının veya yöneticinin gelen her ziyaretçi ile çay/kahve içmesi ve ziyaretçiye eşlik etmesi gerekli değildir. Ancak, sekreterin ve yöneticinin bizzat davet
ettiği bir ziyaretçiye eşlik etmesi gerekir.
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•

•

Yöneticinin çay/kahve içme süresi o kişiye ayırdığı süreyi gösterir. Çay/kahve ikram eden yönetici çayını/kahvesini bitirmeden kalkmak veya gitmek için izin istemek görgüsüzlük ve saygısızlık sayılır.
İşyerinde konuğa ikram edilen içecekte refakat edilmelidir. Konuk çay isterse ofis
sahibi de çay içmeli; konuk kahve istediğinde, kahve içerek eşlik etmelidir. Ancak
iş sahiplerine, müşterilere ve personele eşlik etmek gerekli değildir.

Çay/Kahve İçme Kuralları

Çay ve kahve oturularak içilir, ayakta içmek doğru değildir. Çay, kahve içmek için çay bardağı ya da kahve fincanı tabağı ile birlikte ele alınır. Tabak sehpada bırakılmaz. Çay/kahve
masada içiliyorsa, tabak masada kalabilir. Şeker, tabakta kaşığın içinde servis edildiğinde,
kaşıktaki şeker bardağa konur. Şekerin erimesi için bardak tekrar masaya/sehpaya bırakılır ve 10-15 saniye beklenir. Sonra, bardak tabağıyla birlikte tekrar ele alınır, şekeri ses
çıkartmadan karıştırılır. Kaşık bardak içinde bırakılmaz; çıkarılıp tabağın sağına konur.
Çayın şekerini sesli olarak karıştırmak; kaşığı içinde tutarak, üfleyerek ve höpürdeterek
çay/kahve içmek görgüsüzce bir davranıştır. Çayı ve neskafeyi soğutmak için hafifçe karıştırmak yeterlidir.
Poşet çay içiliyorsa; poşetin suyu, kaşık ile ya fincanın kenarına bastırarak ya da poşet
ipini kaşık yardımıyla poşetin etrafına dolayarak akıttıktan sonra, poşet tabağın kenarına
konur. Poşet fincan içinde bırakılmaz. Tabak yoksa poşeti koymak için tabak istenmelidir.
Çay veya kahve tabağa döküldüğünde tabağa kâğıt peçete konabilir.
Konuk, önemli bir sağlık nedeni olmadıkça ikram edilen içeceği ret etmemelidir. İş yerinde çay/kahve ikram eden yöneticinin çay/kahve içme süresi, gelen ziyaretçiye ayırdığı
süreyi gösterir. Bu yüzden çay veya kahveyi, ikram eden yönetici ile birlikte içmek gerekir.
Yöneticilerin makamında çay/kahve içerken çay bardağı veya kahve fincanı ile tabağı, yöneticinin masasına konmamalı; misafir sehpasına konmalıdır.

Giyim ve Bakım

Kitabınızın 5. Ünitesinde sözsüz iletişim açısından giyimin önemi üzerinde durulmuştu.
Bu ünitede de bir yönetici asistanının nasıl giyinmesi gerektiği ele alınacaktır.Sosyal yaşamda olduğu gibi yönetim ve çalışma yaşamında da kişinin imajı daima giyim ve görünümüyle ortaya çıkar. Yönetici asistanının giyimi ve bakımı, onun iyi tanınmasında, işe
alınmasında; işinde başarılı olmasında ve yükselmesinde etkili bir unsurdur. Giyilen kıyafet, sosyal yaşamda ve iş ortamında iyi ilişkilerin kurulmasında, kişinin saygı ve saygınlık
kazanmasında; işinde başarılı olmasında ve yükselmesinde önemli bir etkendir. Kişinin
giyimi ve görünümü, onun görgüsünü, kültürünü, statüsünü, maddi ve sosyal durumunu, işini ve mesleğini, eğitimini ve düzeyini yansıtır. İyi giyinen bir kişi, her şeyden önce
kendine, çalıştığı kurumuna ve başkalarına saygısı olan kişidir. Bu yüzden iyi giyinen bir
kişi, başkalarıyla olan ilişki ve iletişime artı puanla başlar. Çünkü insanlar ilk on saniyede
giyim ve görünümlerine göre değerlendirilirler. Bu nedenle, iyi bir kıyafet her zaman iyi
bir öneri mektubudur. İyi bir kıyafet, kişiye güven duygusu verdiği gibi, başkalarının gözünde o kişiye saygınlık kazandırır. Bu yüzden, bir yönetici asistanı iş ortamında daima
iyi giyinmelidir.
İş ortamında dikkat çekiçi ve alışılmamış tarzda, aşırı ve abartılı renk ve biçimdeki
giysilerden kaçınmalı; kurumun ve toplumun kabul edeceği ve beğeneceği; kişiye uyan
ve yakışan ciddi giysiler tercih edilmelidir. Giyilen kıyafet insanın önce kendisine, sonra kurumuna ve başkalarına olan saygısının bir ifadesidir. Çalışma yaşamında en uygun
giyim, koyu renklerden oluşan klasik giyim tarzıdır. Kadınların giyiminde ilke olarak tek
renk resmi, iki renk yarıresmi, üç renk daima sosyaldir. Ayrıca şık bir giyimde, kumaşta,
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deride ve takıda da uyum şarttır. Örneğin metal aksesuar ya hepsi sarı ya hepsi beyaz; deri
olarak ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer ve saatin kayışı hepsi siyah veya kahverengi ya da
bordo olmalı; kumaş ise en fazla uyumlu üç renk olmalıdır. Kıyafette üçten fazla renk hem
uyumu zorlaştırır, hem de olumsuz dikkat çeker.
İş yerinde giyilen ayakkabı burnu kapalı, orta topuklu, tabanı kösele, temiz ve boyalı,
yumuşak deri olmalı; yürürken ses çıkarmamalıdır. Yönetici asistanının işyerinde giydiği ayakkabı ile yolda giydiği ayakkabı ayrı olmalıdır. Yönetici asistanı işyerinde daima iş
ayakkabısı giymeli; çizme, bot, sandalet giymemelidir.
İş ortamında kot, keten, kadife, ipek, tafta, dantel, jarse, lame, organze, deri, süet, güderi, şifon, bukle, brokar, tüvit, flanel ve sentetik kumaş giysiler ile üzerinde hayvan desenleri
ya da büyük çiçekli, güllü, geometrik, frapan, parlak, canlı renk ve desenler olan giysiler
tercih edilmemelidir. Bir elbise bir gün giyilmeli, en az bir gün gardropta askıda dinlendirilmelidir. Gardıropta elbiseler fazla sıkışık olmamalıdır. Giysiler gardıropta daima temiz
ve ütülü olarak korunmalıdır. Ayakkabılar da bir gün giyilmeli, bir gün dinlendirilmelidir.
İç çamaşırı ve çoraplar ise hergün değiştirilmelidir.
Görgü ve protokol kuralları açısından yönetici asistanı iş ortamında nasıl giyinmelidir?

4
Yönetici asistanının imajında önemli bir unsur olan giyim, aksesuar, saç, makyaj gibi konular Yönetici Asistanlığı kitabınızın 6.ünitesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir.
İş ortamında ve resmi hayatta takılar giyilen elbiseyle ve birbiriyle uyumlu ve en fazla
üç adet olmalıdır. Ayrıca takılar amaca, ortama, mekana ve zamana da uygun olmalıdır.
Kıymetli mücevherler yalnızca önemli gün ve gecelerde daima tek olarak takılmalıdır. İş
ortamında her kıyafette takılabilecek en geçerli takılar alyans ile inci veya gümüş kolye ve
küpelerdir. İş yaşamında sıra sıra bilezikler ya da boncuk ve taşlı bilezikler ile sallanan ve
iri halka kolya ve küpeler uygun değildir. Ayrıca, iş yaşamında buruna hızma, ayağa halhal
takmak; vücudun görünen yerine dövme yaptırmak da hiç hoş ve doğru değildir.
İş ortamında daima hafif ve doğal makyaj yapılmalı; parlak, koyu, simli, aşırı ve abartılı makyaj yapmaktan ve dikkat çekici olmaktan kaçınmalıdır. Sekreter, kendine yakışan
ve uyan saç rengini ve stilini bilmeli, saçlar her zaman bakımlı ve temiz olmalıdır. Eller
bakımlı ve temiz tutmalı; tırnaklar her zaman bakımlı olmalıdır. Kullanılan ojeler fazla
koyu, parlak ve dikkat çekici olmamalı; elbise, ten ve ruj ile uyumlu olmalıdır.
İş yaşamında başkalarını rahatsız edecek ağır parfüm ve deodorant kullanılmamalı;
hoş, hafif parfüm ve deodorant kullanılmalıdır. Parfüm yanağa değil; boyna, bileğe, kulak
arkasına, ceket yakasının altına ve saçlara püskürtülmelidir. Akşam davetlerinde makyaj
ve parfüm mutlaka yenilenmelidir.
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Özet
Yönetici asistanları pek çok görevi yerine getirirler ve bu görevlerine bağlı olarak da pek çok sorumlulukları vardır. Tüm
bu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken de görgü ve
protokol kurallarını bilmek, önemsemek ve uygulamak, uygulatmak durumundadırlar. Bu nedenle her yönetici asistanının protokol bilgisine sahip olması, kendisini protokol
alanında iyi yetiştirmesi ve protokol görevlerini en iyi şekilde
yönetmesi gerekmektedir. Çünkü özel veya kamu sektöründe
her tür iş kolunda ve örgütte kuruma gelen ziyaretçileri, iş
sahiplerini, müşterileri ve personeli yönetici adına ilk karşılayan, ağırlayan ve uğurlayan kişi yönetici asistanıdır. Bu nedenle yönetici asistanları kurumda aynı zamanda protokol ve
halkla ilişkiler uzmanı olarak görülürler ve kurumu en iyi şekilde temsil etmeleri beklenir. Bu nedenle Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı programlarında Protokol Bilgisi zorunlu
ders olarak kabul edilmiştir.
Yönetim, resmi ilişkiler sistemi olarak daima “protokol kuralları” içinde gerçekleşir. Yöneticiler protokol kurallarını
önemserler, çoğu zaman asistanlarını da iş performanslarından çok protokol kurallarını bilmeleri ve uygulamaları
açısından değerlendirirler. Yönetici asistanları protokol kurallarını bilip uymazlarsa, kurumsal düzeyde ast-üst ilişkileri bozulur ve bu durum yönetici asistanı aleyhinde disiplin
sorunu bile olur. Kurumlar arası düzeyde, resmi protokol
kurallarının uygulanmaması durumunda ise, hem kurumlar
arası ilişkiler bozulur, hem de kurumun prestiji sarsılır. Bu
nedenle iş yaşamında herkes gibi, hatta daha da fazla yönetici
asistanlarının bu kuralları bilmesi gerekir.

Yönetici asistanı örgütte yöneticinin resmi işleri kadar özel
işlerini de yürüten, zaman zaman ailesi, akrabaları ve arkadaşları ile görüşen; yöneticinin resmi ve özel yaşamına giren;
onun sırlarını, çıkarlarını, hesaplarını, alışkanlıklarını bilen
kişidir. Örgütsel yaşamda başarılı olabilmek için yönetici
asistanının, yönetici ile iletişiminde bilmesi ve dikkat etmesi
gereken davranışsal kurallar ve sorumlulukları vardır.
Örgütlerde yönetici asistanlarının başarısı, görgü kurallarına
uymasına, protokol konusunda bilgi ve becerisine bağlıdır.
Bu yüzden her yönetici asistanı kurumsal, ulusal ve uluslararası protokol mevzuatı ve ilkelerini bilmek ve en iyi şekilde
uygulamak zorundadır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi protokol kurallarının uygulanmaması durumunda karşılaşılan bir sonuç değildir?
a. Ast-üst ilişkilerinin bozulması
b. Disiplin sorunu olması
c. Kurumlar arası ilişkilerin bozulması
d. Prestijin sarsılması
e. Samimi ilişkilerin kurulamaması

6. Ulusal, resmi, kurumsal törenlerde ve törensel etkinliklerde törene nasıl başlanır?
a. Plaket sunumu ile
b. Kokteyl verilerek
c. İstiklal marşı ile
d. Sanatsal bir gösteri ya da dinleti ile
e. Onur konuğunun konuşması ile

2. Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanının yerine
getirmesi gereken görgü ve protokol kurallarından biri
değildir?
a. Örgüt dışında yöneticisini eleştirmemek
b. Yöneticisi ile arkadaş olmak
c. Yöneticisinin dedikodusunu yapmamak
d. Yöneticisinin dedikodusunu yaptırmamak
e. Yöneticinin başarılı yönlerini dile getirmek

7. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir davetiye kartında
bulunan bir öge değildir?
a. Program
b. Davet sahibinin adı, soyadı
c. Davet sahibinin unvanı
d. Davet metni
e. Davet sahibinin imzası

3. Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanının yöneticinin
bürosunda yapabileceği davranışlardan biridir?
a. Gerekiyorsa izin alarak oturmak
b. Oturduğunda bacak bacak üstüne atmak
c. Kahkahayla gülmek
d. Sakız çiğnemek
e. Gerekiyorsa yöneticinin kulağına fısıldamak
4. Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanının bilmek
ve uygulamak zorunda olduğu protokol ilkelerinden biri
değildir?
a. Sözleşmeler için imza töreni düzenlemek
b. Toplantı salonlarına Türk Bayrağı ile kurumsal bayrak ve flamaların yerleştirilmesini sağlamak
c. Toplantılarda alan, salon, masa ve oturma düzenlerini planlamak
d. Gezi ve ziyaretlerde yöneticiye refakat etmek
e. Yöneticilerin kartvizitlerini tasarlamak ve bastırmak
5. Bir kurumda yönetici kendi astlarıyla toplantı yapacaksa
yönetici asistanı astları nasıl yerleştirir?
a. Rütbe ve/veya kıdemlerine göre sağ ve sola
b. Yaş durumlarına göre sağa ve sola
c. Cinsiyete göre sağ ve sola
d. Geliş sıralarına göre sağa ve sola
e. Gündem maddelerine göre sağa ve sola

8. Aşağıdakilerden hangisinde “Sayın” sözcüğü doğru yere
yerleştirilmiştir?
a. Millî Eğitim Bakanlığı eski Başkanı Prof. Dr. Sayın
Ali Esin
b. Sayın Milli Eğitim Bakanlığı eski Başkanı Prof. Dr.
Ali Esin
c. Milli Eğitim Bakanlığı eski Başkanı Sayın Prof. Dr.
Ali Esin
d. Milli Eğitim Bakanlığı sayın eski Başkanı Prof. Dr.
Ali Esin
e. Milli Eğitim Bakanlığı eski sayın Başkanı Prof. Dr.
Ali Esin
9. Yönetici asistanı -yöneticisi taşıtta olsa da olmasa damakam arabasında nereye oturmalıdır?
a. Ön sola
b. Ön sağa
c. Arka sola
d. Arka sağa
e. Arka ortaya.
10. Resmi ortamda tokalaşmak için el uzatma hakkı kime
aittir?
a. Kadına
b. Erkeğe
c. Yaşı büyük olana
d. Üst olana
e. Sonra gelene
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e

2. b

3. a

4. d
5. a
6. c
7. e
8. a
9. b
10. d

Yanıtınız yanlış ise “Yönetici Asistanı Açısından
Görgü ve Protokol” başlıklı konuyu yeniden gözden
geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yönetici/Yönetici Asistanı İletişiminde Uyulması Gereken Görgü ve Protokol Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yönetici/Yönetici Asistanı İletişiminde Uyulması Gereken Görgü ve Protokol Kuralları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yönetici Asistanlarının Protokol
Görevleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Yönetici Asistanlarının Protokol
Görevleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Törenler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Törenler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Törenler” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Duruş ve Oturuş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
Yanıtınız yanlış ise “Tokalaşma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Yönetici asistanları pek çok görevi yerine getirirler ve bu görevlerine bağlı olarak da pek çok sorumlulukları vardır. Tüm
bu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken de görgü ve
protokol kurallarını bilmek, önemsemek ve uygulamak, uygulatmak durumundadırlar. Bu nedenle her yönetici asistanının protokol bilgisine sahip olması, kendisini protokol
alanında iyi yetiştirmesi ve protokol görevlerini en iyi şekilde
yönetmesi gerekmektedir.
Sıra Sizde 2
Yönetici asistanı yönetici ile arkadaş, dost ya da akraba olsa
da iş ortamında daima mesafeli, ciddi ve resmi olmalıdır. Yönetici ile samimiyetinde ince çizgiyi hiçbir zaman aşmamalı,
yöneticiye adıyla veya akrabalık sıfatı kullanarak değil daima
unvanıyla hitap etmelidir.

Sıra Sizde 3
Yönetici her sabah makamına geldiğinde ve akşam makamından ayrılırken; asistanı, yöneticiyi ayağa kalkarak karşılamalı
ve uğurlamalı -hoş geldiniz, iyi akşamlar vb.- selamlamalıdır.
Ancak gün içinde yöneticinin iş gereği yönetici asistanının
yanına her geliş gidişinde ayağa kalkmak gerekmez, sadece
kalkar gibi yaparak başla selamlama da yeterli olur.
Sıra Sizde 4
İş yaşamında modadan çok kuruma, unvana, amaca, topluluğa, ortama ve mekâna, mevsime, zamana, kişisel zevke, maddi olanak ve koşullara uygun giyinmek gereklidir.
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