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İLETİŞİM

 Bir insan için duyu organları ve sinir 

sistemi,örgüt içinde iletişim ağının anlamı ile 

eşdeğerdir.

 İyi bir yönetim ancak sağlıklı bir iletişim ile 

mümkündür.



PROTOKOL

Fransızca “Protocole” kelimesinden 
Türkçe’ye geçmiş olup 

«resmi davranma bilgisi» 

olarak tanımlanabilir.  

Osmanlılarda buna karşılık “teşrifat” 
deyimi kullanılmıştır. 



PROTOKOL

 Devlet geleneklerinde, uluslararası 

ilişkilerde, sosyal davranış kurallarında, 

kamu ilişkilerinde, törenlerde, resmi 

ilişkilerde, NEZAKETİ temel alan bir 

sanatın bir tekniğin uygulanmasına denir.



PROTOKOLÜN İLKELERİ

Devleti, kurumu ve makamı temsil etmek; 
devletin, kurumun ve makamın onurunu ve 
saygınlığını korumak, layık olduğu itibari 
göstermek içindir. 

Düzey eşitliği, denklik, karşılıklılık esastır. 

Önde gelme, önde gelmede unvan, rütbe ve 
kıdem esastır. 

Saygı ve nezaket esastır. 

Protokolde kurum, makam kişiden önce gelir, 
ancak kişi de o kurum ve makamı temsil ettiği 
için itibar görmek durumundadır(makama saygısı 
olanın o makama atanmış kişiye de o makamdan 
ötürü saygı göstermesi gerekir) 



 Sosyal davranışın temelini oluşturan 

TERBİYE,   NEZAKET, ZARAFETİN, 

içerikleri protokol uygulamalarına yön verir, 

anlam kazandırır.



İnsan ailesi ve toplumu içinde eğitilerek 

toplum kurallarına uyum göstermede 

alışkanlık kazanır. 

DİĞER BİR DEYİŞLE TERBİYELİ OLUR.



NEZAKET ise bu gelişmelerin ötesinde bir 

anlayıştır. Geleneklere uygun, saygılı, 

hoşgörülü, dürüst, haksever, hatırsayar, 

kadirşinas,minnettar, v.b. gibi kişisel      

niteliklerin bütünüdür.

Nezaket insana yakışan en güzel 
elbisedir.

Nezaket insana para kazandırmaz ama 
her şeyi satın alır

Nezaket,fikir  ve ahlak kültürünün bir                    
simgesidir.



 NAZİK davranan kişide biraz önce 

sıralananların varolduğu düşünülür. Örf ve 

adetlere, zamana, yere, şahsiyetlere, cinsiyet 

farkına ve sosyal çevre farkına göre BİLGİ ve 

ERDEM bakımından olgunluğa erişen kişilerin 

davranışlarında görülür.



 ZARAFET ise zorunluluk olmadan, karşılık 

beklemeden geleneklere uygun, güvenli, 

ölçülü, yakışık alan sadelik içinde rahat ve 

akıcı sözler ve hareketlerle kişinin yarattığı 

etkidir.



 ESTETİK insan zekası ile duyuları arasında 

oluşan bir ahenktir.



 PROTOKOLÜN amacı düzeni bozmak değil, 

varsa düzensizliğe son vererek toplumsal 

ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve 

karşılıklı saygı ortamını oluşturmak olduğunun 

unutulmaması gerekir.



 Eğitim almış kişi, kendisine saygı duyduğu 

için başkalarına da nazik ve iyi TAVIR içinde 

hareket ederek saygı duyar.

 Saygın olmanın yolu saygı duymaktan geçer



 GÖRGÜ KURALLARI karşılıklı saygı ve 

anlayışa dayanan öğrenilmesi gereken 

kurallardır. Nerede nasıl davranılacağını 

bilmek önemlidir.



PROTOKOL KURALLARI NERELERDE 
UYGULANIR

 TANIŞMA ve TANIŞTIRILMADA, 

 YAZARKEN ve KONUŞURKEN 

 HİTAP ETMEDE, 

 TELEFONLA KONUŞMADA, 

 GİYİMDE, 

 SELAMLAŞMADA, 

 KARŞILAMA ve UĞURLAMADA,

 OTOMOBİLDE,

 TÖRENLERDE,GÖRÜŞMELERDE, ÇİÇEK 
GÖNDERMEDE uygulanır.



TANIŞMA-TANIŞTIRILMA

Gelin tanış olalım

 İşi kolay kılalım

Sevelim sevilelim

Dünya kimseye kalmaz..



 İletişimin başlangıcında önem taşır.

 Tanışmada isimleri doğru söylemek önemlidir.

 Tanışmada yeni gelenler var olanlara

 Erkekler bayanlara

 Astlar üstlerine

 Küçükler büyüklere 

 Gençler yaşlılara

 Genç kız yaşlı erkeğe ve kadına tanıştırılır.



 Tanışma işlemi ilk karşılaşıldığında ya da 

mekana girildiğinde hemen yapılmalıdır.

TANIŞMA-TANIŞTIRILMA



 Bir yere girildiğinde önce kendimizi tanıtalım 

(Adımızı soyadımızı) Kendimizden üst birine 

ve eşine ise unvan ve görevimizi söylemeliyiz.

TANIŞMA-TANIŞTIRILMA



 El sıkmak sevgi ve yakınlık göstergesi olarak bir 

selamlaşma biçimidir. 

 El sıkmada ilk davranış daima büyükten ve üst 

yöneticiden gelmelidir.

 Kadınla el sıkışırken önce kadın el uzatır erkek karşılık 

verir. 

 Uzatılan elin havada kalmaması gerekir.

 El sıkarken gücümüzü göstermemeli karşımızdakinin 

gözüne bakmalıyız. 

 Kutlama yaparken büyükten başlamalıyız. 

 Protokolde ve resmi ilişkilerde el ve yanak ÖPME 

yoktur olmamalıdır.

TANIŞMA-TANIŞTIRILMA



HİTAP

 Genel kural söze büyük olan başlar. Konuyu 

kendileri seçer. 

 Kişilere isimleri veya ünvanları ile hitap etmek 

doğrudur. 

 Eş düzeydekilere ve astlara adıyla (Nihal 

Hanım,Ahmet Bey)

 Üstlere ünvanıyla (Müdür Bey,Sayın Müdürüm),  

hitap edilir.

 Üstlere isimleriyle hitap edilmez.



 Üstlerinize ve eş düzeydekilere 

“HANIMEFENDİ, BEYEFENDİ” şeklinde de 

hitap edebiliriz.

 Bir topluluğa hitap ediliyorsa önce, bulunan 

en üste sonra sırasıyla diğerlerine hitap 

edilmelidir.

HİTAP



 Resmi konuşma yaparken “ben” yerine “biz” 

Müdürlüğümüz, yönetimimiz, okulumuz 

demeliyiz.

 Başkalarına “SİZ” “LÜTFEN” diye hitap 

etmeliyiz. Teşekkür gereken yerlerde 

unutmamalıyız.

HİTAP



 Kişiler birbirini dinleyerek sözü bitmeden 

konuşmaya başlamamalıdır. Dinlemesini 

bilmek ve konuşma sırasını beklemek büyük 

erdemdir.

 Yerinde söz söyleyen, özür dilemek 

zorunda kalmaz.

HİTAP



YAZIŞMALAR

 Kişiliğin yazışmadaki görünümü, önce biçim 

sonra içerik yönünden önem taşımaktadır.

 Yazışma sonrası oluşan etki (olumlu-olumsuz) 

konuşmaya oranla daha kalıcıdır.



 Kartvizit, mektup, zarf üzerinde hitap 

şekillerinin önemi büyüktür

 Resmi mektuplarda genellikle “SAYIN” ile 

başlanır “SAYGILARIMLA” diyerek bitirilir.

 Yazışmalarda kullanılan dilin açık, anlaşılır ve 

okunaklı olması önemlidir.

YAZIŞMALAR



TELEFON GÖRÜŞMESİ

 Telefon konuşması özenle, dikkatle, incelikle 

yapılması gereken önemli bir iletişim yoludur.



 Telefonu açınca kendimizi tanıtalım. 

 Karşı taraf kendilerini tanıtmamışsa “KİMİNLE 

GÖRÜŞÜYORUM EFENDİM?” gibi nazik 

ifadeler kullanmalıyız. 

TELEFON GÖRÜŞMESİ



 Telefonu kim açtı ise onun kapatacağını 
unutmamalıyız. 

 Üstümüzle konuşurken ondan önce telefonu 
kapatmamalıyız.

 Eş düzey ve üstümüzle görüşmeye başlarken 
ve görüşme sonunda saygı sunarız. 

 Üstlerimizi sekreterliğimiz aracılığı ile 
arayamayız.

TELEFON GÖRÜŞMESİ



 Üstümüz telefonla konuşurken odasına 

girmemeliyiz. Biz telefonla konuşurken 

üstümüz odamıza girerse telefon görüşmesi 

yaptığımız kişiye “BİR DAKİKA” diyerek ayağa 

kalkar isteği öğrenilir sonra devam ederiz.

 Telefon konuşmasında ses tonu canlı ve kibar 

olmalıdır.

 Gizlilik dereceli konular telefonda 

konuşulamaz.

TELEFON GÖRÜŞMESİ



GİYİM

 İletişimin başlangıcını oluşturduğundan çok 

önemlidir.

 İnsanlar görünümlerine göre karşılanır. 

Kişiliklerine, bilgilerine göre uğurlanırlar.

 Kişinin, her davetin niteliği ve saatine ALT ve 

ÜST sınırları zorlamadan uygun giyimde 

olmaları önem taşır. 

 Resmi toplantılarda törenlerde yöneticilerin 

titizlik göstermeleri gerekmektedir.



GİYİM

 BİR KAMU GÖREVLİSİ; BOYASIZ AYAKKABI; ÜTÜSÜZ 
PANTOLON İLE RESMİ BİR KURUMA GİRMEMELİDİR!

 KURUMA, AMACA, ORTAMA, YAŞA, VÜCUDA, ZAMANA VE 
KOŞULLARA UYGUN GİYİNMELİ,

 ERKEK OLARAK UYUMLU ÜÇ RENKTE GİYİNMEK

 HANIM OLARAK RESMİ ORTAMDA BİR VEYA İKİ RENK; 
SOSYAL ORTAMDA UYUMLU ÜÇ RENKTE GİYİNMELİ

 CEPLERE BİR ŞEY KOYMAMALI,

 EVLİ ÇİFT OLARAK, AYNI TARZ VE RENKTE UYGUN VE 
UYUMLU GİYİNMELİ.

 ERKEKLERDE TAKIM GİYİM RESMİ; İKİ PARÇA GİYİM 
YARIRESMİ, KRAVATSIZ GİYİM SPORDUR.

 BAYANLAR SADE VE ŞIK GİYİNMELİ.



GİYİM
1) GÖMLEK VEYA CEKET ÇİZGİLİ İSE, KRAVAT SADE VE DÜZ RENK; 

GÖMLEK VE CEKET DÜZ RENK İSE, KRAVAT DESENLİ VEYA ÇİZGİLİ 
VEYA NOKTALI OLMALIDIR.

2)        Gömlek beyaz olmalıdır. Açık mavi tonları da olabilir. 

3)        ÇİZGİLİ GÖMLEK VE CEKET GİYİLDİĞİNDE ÇİZGİLİ VE DESENLİ KRAVAT 
TAKILMAMALIDIR. KRAVAT TEMALI, FİGÜRLÜ, RESİMLİ OLMAMALIDIR.

4)     GÖMLEK YA DA CEKET HAFİF ÇİZGİLİ İSE, KRAVAT KOYU VE KALIN 
ÇİZGİLİ OLMALIDIR.

5)     GÖMLEK V YAKA İSE KRAVAT ÜÇGEN; AÇIK (İTALYAN) YAKA İSE 
DÖRTGEN BAĞLANMALIDIR.

6)      KRAVATIN KALIN UCU KEMERİN TOKASINI KAPATMALIDIR. 

7)      KRAVAT GÖMLEK İLE UYUMLU OLMALIDIR

8)      KRAVAT, GİYİMDE ÜÇÜNCÜ RENK OLMALIDIR.

9)      ŞIK BİR KRAVAT ÜÇ RENKLİDİR: 1.GÖMLEK RENGİ, 2. CEKET RENGİ, 3. 
KIRMIZI. 

10)    SARI, KAHVERENGİ, BORDO, VİŞNEÇÜRÜĞÜ AYAKKABI GİYİLDİĞİNDE 
KRAVATTA  AYNI RENK OLMALIDIR.

11)    SPOR, YAKASI DÜĞMELİ, KARELİ, KOYU RENKLİ GÖMLEKLE KRAVAT 
TAKILMAMALIDIR.

12)    KRAVAT TAKINCA, BAĞCIKLI AYAKKABI GİYİLMELİDİR



SELAMLAMA

 Selamlamalarda genel kural ast üstü, erkek 
bayanı, ayrılan kalanları, gelenler varolanları 
selamlar.

 Uğurlanmak için karşılanmak gerektiğini 
unutmayalım.

 Üstlere, eş düzeydekilere önce siz selam veriniz. 
Astlarınızın selamını da almayı unutmayınız. 

 Yemekhane, konferans salonu, derslik, kütüphane 
ve benzeri yerlerde karşılık beklemeden toplum 
selamlanır, ayrılırken de yine selamlayarak çıkılır.



 Cumhurbaşkanı, cenaze, ülkemizi ziyaret eden 

devlet başkanları, İstiklal Marşı çalınırken, 

göndere bayrak çekilirken cephe alınarak 

selamlanılır.

 Bir toplantıda önce ev sahibi selamlanır 

ayrılırken yine ev sahibi selamlanır. 

Yanınızdaki kişiyi  selamlayan birisi varsa 

sizde selamlayınız.

SELAMLAMA



 “Birisi size selam verdiğinde, siz ondan 
daha güzeli ile karşılık verin veya aynı ile 
mukabele edin.” (Nisâ: 86)

 “Ben size yaptığınız takdirde birbirinizi 
seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi?

-Aranızda selâmı yayınız.” (Hz. Muhammed)

SELAMLAMA



KARŞILAMA ve UĞURLAMA

 Karşılama ve uğurlamada kıdem ve 

makamlarına göre kişilerin hareket etmesi 

önemlidir.

 Karşılama ve uğurlamada töreni kabul eden 

kişi (konuk) sağda görülecek şekilde yer alır.

 Üstleri uçaktan ya da otomobilden indikleri 

zaman karşılarken başta kıdemli sonra  

kıdemsizler, uğurlarken ise önce kıdemsizler 

sonra kıdemliler yer alır. 



 Protokolde karşılama ve uğurlamalar çok  

önemlidir. Üst ve eş düzey konuklarımızı 

kapıda karşılayalım ve uğurlayalım.

 Karşılamada en üst olan, konuğa ilk önce 

“HOŞ  GELDİNİZ” der ve elini sıkar 

uğurlamada ise ilk  önce kıdemsizler “GÜLE 

GÜLE” diyerek elini sıkar. 

 Yani konuk, en son üste “HOŞÇAKALIN” der 

ve elini sıkar.

KARŞILAMA ve UĞURLAMA



 El sıkma, önce el uzatma hakkı üst olanındır.

 Karşılamada ev sahibi önden gider ve buyur 

eder. Ancak önde yol gösteren biri varsa ya da 

bilinen bir yere gidiliyorsa/giriliyorsa ev sahibi 

konuğun ya da üstün soluna geçerek yürür ve 

buyur eder. 

 Üst yöneticilerimizi odamızın kapısında değil, 

binamızın kapısında karşılayarak 

uğurlamalıyız.

KARŞILAMA ve UĞURLAMA



 Eş düzeydeki konuğumuzu ise dairemizin 
okulumuzun kapısında karşılayarak uğurlarız.

 Ast konuğumuzu da odamızın kapısından 
uğurlarız ayağa kalkarak elini sıkarak 
karşılarız. 

 Planlı olarak en üst konuğumuz teşrif ediyor 
ise özel gündemle provalı karşılama yaparız.

KARŞILAMA ve UĞURLAMA



 Uğurlamalarda önde gelen salonu terk 
etmeden kimse salonu terk etmemelidir. Önde 
gelen otomobile kadar uğurlanır. Araba 
hareket etmeden geri dönülmemelidir. 
Karşılamada uygulanan kurallar uğurlama için 
de geçerlidir. 

 Resmi ve özel davetlerde özelliklerle oturmalı 
yemeklerde davetiye üzerine kayıtlı davetin 
başlangıç saatine titizlikle uyulmalıdır. 
Yemekli davetler sonrasında sözlü veya yazılı 
TEŞEKKÜR edilmelidir.

KARŞILAMA ve UĞURLAMA



OTOMOBİLDE KURAL

 Resmi araçlarda şoför kullanıyorsa protokol 

makamı aracın sağıdır, arkasıdır, köşedir. 

Makam sahibi oturur. Ancak bizden üst birini 

ya da konuk olarak birini aracımıza 

aldığımızda sağ arka köşeye “makam yerine” 

oturtmalıyız.



 Resmi aracı kullanan üstümüz ya da eş düzey 

meslektaşımız ise şoför mahalline geçeriz.

 Bir yere gittiğimizde varsa ev sahibinin 

aracına bineriz.

 Üstümüzü araca aldıysak o inerken bizim de 

inerek geçirmemiz söz konusudur.

 Resmi araca önce üst sonra kıdemsiz biner 

inerken önce üst iner.

OTOMOBİLDE KURAL



ZİYARET ve GÖRÜŞME

 Ziyaret bir kişinin izin alarak bir başkasını 

görmeye gitmesidir. Ziyaretin toplumda 

iletişim açısından önemli bir işlevi vardır. 

Ziyaretin ana ilkelerine uyarak başarılı olması 

sağlanabilir.



 Resmi ziyaretler, nezaket (protokol) ziyaretleri, 

iş ve görüşme ziyaretleri, bayram ziyaretleri, 

aile ziyaretleri, hasta/hastane ziyaretleri, 

teşekkür ziyaretleri, evlilik kutlama ziyaretleri.

 Ziyaret zamanı çok iyi seçilmeli ve bir iki gün 

önce randevu alınmalıdır. Aynı gün için 

yapılan ziyaret istemleri rahatsızlık yaratabilir.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Ziyaret istemlerinin yerine getirilmesinde 

küçük büyüğe uyar. Büyük istediği zaman 

randevu verebilir. Eşit düzeydeki ziyaret 

istemini tarih olarak bir iki seçenek sunabilir. 

Uygun seçenekte anlaşılabilir. 

 İade edilmesi gereken ziyaretler zamanında 

yapılmalıdır. 

 Ziyaretlere gidilirken çiçek veya mütevazı 

armağanlar götürmek her zaman geçerlidir.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Öğleden önce 10.00 - 11.00 , öğleden sonra 

15.00 - 17.00 saatleri en uygun zamandır. Bu 

saatler dışında ziyarete gidilen kişi zorla 

yemeğe davet etmek zorunda bırakılmaz. 

İstenmediğinizi sezdiğiniz (yöneticinin 

sezgileri çok kuvvetlidir) bir yere ziyaret 

yapılmaması gerekir.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Yöneticimize saygılı olmalıyız.

 Taşıdığı unvana göre makamımıza girdiğinde 

selamlayarak hitap etmeliyiz

 Yöneticimiz oturmamızı söylemeden ya da 

oturmamız gerektiğinde izin istemeden 

oturmamalıyız.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Oturuş pozisyonumuz ayaklarımız ve ellerimizin 

duruşu, bizi kendimize güvenimizi ciddiyetimizi, 

görüntümüzün asilliğini gösterir.

 Konuşmalarımızda saygılı ifadeler kullanmalıyız. 

 Konuşmayı dinlerken yöneticimizin gözlerine 

bakmalıyız. 

 Üstümüz bizi karşılarken ya da uğurlarken el 

sıkmak için elini uzatmıyorsa biz önceden elimizi 

uzatmamalıyız. 

 Üstümüz ayaya kalktığında biz de kalkmalıyız.

ZİYARET ve GÖRÜŞME





 El oğlu ariftir yoklar kendini, 

 Dağıtırlar tuzağını fendini, 

 Alçaklarda otur gözet kendini, 

 Katı yükseklerden uçucu olma. 

 Mecliste arif ol kelamı dinle, 

 El iki söylerse sen birin söyle, 

 Elinden geldikçe iyilik eyle, 

 Hatıra dokunup yıkıcı olma

.



 Üstümüz görüşmenin sonunda “MEMNUN 

OLDUM TEŞEKKÜR EDERİM” derse, el sıkmak 

için elini uzatırsa GİTMEMİZ GEREKTİĞİNİ 

anlamalıyız.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Yöneticimizin veya üstlerimizin makamında 

oturacağımız koltuk masaya yakın ve uygun olan 

koltuktur. 

 Biz içerdeyken bizden üst birisi gelirse 

oturduğumuz koltuktan kalkarak bir koltuk geriye 

gitmemiz gerekir. 

 Eğer üst makama birden çok kişi ile gitmişsek 

düzey ve kıdeme göre sıralanmalı ve en üst olan 

yöneticiye en yakın oturmalıdır.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Protokolde üst sağdadır. Otururken veya 

yürürken astın solda olması gerekir. 

Üstümüzün önüne geçmemeliyiz, astımızın da 

arkasında kalmamalıyız.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Resmi açılışlar daima en üst tarafından yapılır. 

Toplantılarda ve törenlerde konuşma sırası 

ASTTAN ÜSTE  doğru olduğu unutulmamalıdır.

 EN ÜST EN SON KONUŞUR.

 Astlar daha çok TEKNİK ve AYRINTILI konularda,

 üstler ise POLİTİK ve STRATEJİK konularda ve 

genel nitelikte konuşmalar yaparlar.

 Konuşmalarımızın başında ve sonunda saygı ile 

selamlamayı unutmamalıyız.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Üstümüz ziyaretimize geldiği zaman veya 

denetime geldiği zaman ilke olarak makam 

koltuğumuzda oturmayarak konuk koltuğuna, 

konuk karşısında oturmalıyız. 

 Yöneticimiz geldiği zaman makam koltuğuna 

oturması teklif edilir, buyur edilir.Ancak üst 

olanın astın makam koltuğuna değil, misafir 

koltuğuna oturması daha uygundur. 

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Bizden alt düzeydeki kişileri makam 

koltuğumuzda oturarak kabul ederiz. 

 Eş düzeydekiler yaş,kıdem ve diğer yönden 

bizden üst iseler, onları konuk koltuğunda 

oturarak kabul etmek SAYGIYI gösterir. İlke 

olarak,saygı duyduğumuz kişilere eşit 

düzeyde oturmalıyız

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Makamımızda resmi bir konuk ya da üstümüz 

var ise içeriye astlarımızı almaz zorunlu 

kalmadıkça telefonla görüşmememiz, yazı 

imzalamamamız başka şeylerle 

ilgilenmememiz gerekir. Zorunluluk 

durumunda özür dileyerek izin istemeliyiz. 

 Astımızla iş görüşmesi yaparken ve emir 

verirken ilke olarak makamımızda oturmalıyız. 

Makam, YETKİ (otorite) ve sıra dizin (hiyerarşi) 

demektir.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Makamımıza gelen konuklara ayağa kalkarak 

“hoş geldiniz” diyerek elleri sıkmalı ve 

protokol sırasına göre oturtmalıdır.

 GÜLERYÜZ GÖSTERMELİDİR.

 Konuklarımızı önce oturtmalıyız sonra 

konuşmalıyız. Astlarımızla görüşmek 

gerektiğinde de önce oturtmalıyız sonra 

görüşmeliyiz.

ZİYARET ve GÖRÜŞME



 Göreve yeni başlanmışsa kutlamaya gelenlere 
ikramda bulunmak ilişkileri sürdürmek, 
teşekkür etmek. İade-i ziyaret için isimleri not 
ederek unutmamak gerekir. Bizden önce 
atanan eş düzeydekiler ile üst yöneticileri 
kutlamak için önce biz gitmeliyiz. 

 Bir görevden ayrılırken astlarımızla toplantı 
yaparak vedalaşmalı, katkıları için teşekkür 
etmelidir. Eş düzeydeki yöneticilere ve   
üstlerimize de veda ziyaretinde bulunarak 
teşekkür etmeliyiz.

 Çalışma arkadaşlarımızın özel ve önemli 
günlerini kutlamalıyız

ZİYARET ve GÖRÜŞME



TÖRENLER

• Tarih belirlenir, olur alınır. 

• Davetiye hazırlanır.

• Tören öncesinde prova yapılır.

• Alan/salon çiçek ve bayraklarla süslenir.

• Tören salonda ise ortaya kürsü, sağ 
arkaya ulusal bayrak, sol arkaya 
kurumsal bayrak konulur. 



TÖRENLER

• Konuklar için oturma yerleri oluşturulur. 

• Cumhurbaşkanı katılıyorsa devlet protokolü 
uygulanır. 

• Onur konuğunun oturacağı yerde çiçekli sehpa 
bulunur. 

• Konukları karşılamaya görevliler bulunur. 

• Onur konuğunu ev sahibi karşılar ve  uğurlar

• Protokolde köşeler geleceği bilinmeyen 
konuklara ayrılır.



TÖRENLER

• Onur konuğu geldiğinde birinci sıra ayağa kalkar

• Onur konuğu gelmeden program başlamaz

• Onur konuğu yerine oturunca sunucu ‘’hoş 
geldiniz’’ der ve program başlar

• Açılış konuşmasını ev sahibi yapar.

• Telgraflar,açılış konuşmasından sonra okunur.

• Cumhurbaşkanının mesajı varsa diğerleri 
okunmaz.



TÖRENLER

• Törenlerde konuşmacılar asttan başlanarak 

kürsüye davet edilirler. En üst olan(onur konuğu) 

en son konuşma yapar ve bu kişiden sonra 

kendisinden izin alınarak dahi konuşmak uygun 

değildir.

• İl ve ilçelerde düzenlenen konferans, toplantı ve 

törenlerde, önce törenle ilgili kuruluşun amiri, 

sonra mahalli mülki idare amiri( kaymakam veya 

vali); varsa daha üst düzey devlet yetkilisi 

konuşma yapar.



TÖRENLER

 Ast konuşmacıları kürsüye davet ederken 

“…davet ediyorum”; üst konuşmacıları  ve 

onur konuğunu davet ederken 

“…teşriflerini arz ediyorum” demek uygun 

olur. “Kürsüye teşriflerini” demek yanlıştır. 



TÖRENLER

• Hitap ve Selamlama Kuralları

• Tören,toplantı,seminer,sempozyum,panel,kongre 

ve konferanslarda konuşmacı olarak topluluğa 

hitap ederken duruma göre farklı yöntemler 

uygulanabilir. Törene katılan konuklar, onur 

konuğundan astlara doğru(öndegelme sırasına 

göre) zikredilirler. Örnek:Sayın Bakan,Sayın 

Müsteşar,Sayın Genel Müdürler,Sayın Öğretim 

Üyeleri,Sayın Konuklar,Sevgili Öğrenciler ve 

Değerli Basın Mensupları.



TÖRENLER

• Hitapta yalnızca onur konuğunun unvanı söylenip(sayın bakan) 

diğer davetlilere “sayın konuklar” denebilir. Çünkü törende 

bulunan konukları unvanlarına göre tam ve doğru olarak saymak da 

mümkün değildir

• *Cumhurbaşkanının teşrif ettiği tören, toplantı, kongre ve 

konferanslarda yalnızca Cumhurbaşkanına hitap edilir; 

salonda bulunan protokole dahil diğer zevat kesinlikle 

zikredilmez.

• *Onur konuğu, konuşmasında yalnızca “Sayın Konuklar” ve 

varsa, “Değerli Basın Mensupları” diye hitap eder.



• Davetlerde konukların, davetin başlangıç 

saatinden itibaren en geç 20 dakika içinde gelmiş 

olmaları gerekir. En uygun giriş saati, davetiyede 

belirtilen başlangıç saatinden beş dakika sonra 

girmektir.

Resmî davet ve kabullerde konuklar evli çift olarak 

salona girerlerken, makam ve resmî unvan sahibi 

davetli önden, eşi arkasından girer. Özel veya 

sosyal davetlerde ise, daima hanım önden girer.

Resmi Davet ve Ziyafetler



• Nasıl yeneceği bilinmeyen veya yemesi zor 

olan yemek alınmamalı; almak zorunda 

kalınırsa, masada ev sahibine, onur 

konuğuna, üst’e veya refakat edilen 

hanıma bakılarak sessizce taklit 

edilmelidir. Zira konuğa, hanıma, üst’e ve 

evsahibine uymak saygı ve nezakettir.

Resmi Davet ve Ziyafetler



• Onur konuğu davetten ilk ayrılacak kişidir. 

• Yemek sırasında ev sahibinin sağında oturmuşsanız onur konuğu 

sizsiniz demektir.

• Konuk olarak, yemeği yer yemez sofradan kalkıp gidilmez. Yemek 

ilke olarak hep birlikte yenir ve bitirilir. Davetliler, ev sahibi ve onur 

konuğu kalkmadan sofradan kalkmamalıdırlar. 

• Onur konuğundan önce davetten ayrılmak doğru değildir. Önemli 

bir mazereti nedeniyle sofradan kalkmak veya davetten ayrılmak 

zorunda olan kişi, önce ev sahibinden ve onur konuğundan izin alır 

ve özür diler.

• Sofradan kalkan ve davetten ayrılan her konuk davet sahiplerine 

(ev sahibi hanıma ve erkeğe) teşekkür etmelidir. Bir davetten 

teşekkür etmeden ayrılmak büyük bir görgüsüzlüktür

Resmi Davet ve Ziyafetler



 Davetiyelerin zarif bir görüntü vermesi uygun olur.

 Davet sahibinin adı-soyadı unvanı,

 Davet edilenin adı-soyadı unvanı,

 Ne tür bir davet olduğu, yeri, tarihi, saati,

 Nezaket sözcükleri yer alır. 

 Davetin nedeni katılıp katılınmayacağı bildirilmesi 
isteniyorsa bunu belirten kısaltmalar yapılır. 
(L.C.V.) (Lütfen Cevap Veriniz)

 Davetiye zarfı iç yazısına gösterilen özen ile 
yazılmalıdır.

DAVETİYE KARTI



DİĞER KURALLAR

 Çalıştığımız kişileri iyi tanımadan onlarla özel 

ilişkilere girmeyelim.

 Kadın-erkek arasında ayrım gözetmeksizin 

görev yapalım.

 Bayanlara gösterdiğimiz nezaketi erkeklere de 

gösterelim.

Kadınlara uygun olmayan sözlerle hitap 

etmeyelim.



SON SÖZ

 Girdim ilim meclisine, 

 Eyledim kıldım talep, 

 Dediler ilim geride,      

 İlla edep illa edep



AYNI ORTAMDA YAŞADIKLARINIZLA 

BİRLİKTE UYUMLU VE BAŞARILI BİR 
ÖMÜR GECİRMENİZ DİLEKLERİMLE

TEŞEKKÜR EDERİM


