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PROTOKOL KURALLARINDA   GİYİM 
Dr. Bülent Marancı

Geçen ay Türkiye ve Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü tarafından 
düzenlenen “Protokol Yönetimi” 
seminerine çalışma arkadaşlarımızla 
katıldım. İfade etmek isterim ki son 
zamanlarda katıldığım en güzel 
eğitimlerden biriydi. Bu itibarla, bu 
ayki yazım “Protokol Kurallarında 
Giyim” ile  ilgili olacak.

”PROTOKOL;  KAMUSAL YAŞAMDA TÖRENSEL VE 

BİÇİMSEL DAVRANIŞ KURALLARI BÜTÜNÜDÜR.”

• PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ 

KURALLARININ AMACI BİREYSEL, KURUMSAL 

VE ULUSAL ONURU VE SAYGINLIĞI 

KORUMAKTIR.

• PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ 

KURALLARINA KURALLARINA UYMAYAN 

KİŞİ, KAMUSAL VE SOSYAL YAŞAMDA ÖNCE 

KENDİSİNİN, SONRA TAŞIDIĞI UNVANIN VE 

ÇALIŞTIĞI KURUMUN; TEMSİL ETTİĞİ MAKAMIN; 

YURT DIŞINDA VE YABANCI LARA KARŞI 

MİLLETİN VE DEVLETİN ONURUNU VE İTİBARINI 

DÜŞÜRÜR.
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Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kı-
yafeti. Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, 25.10.1982 tarih-
li, 17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,”Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine dair Yönetmelik” ile düzen-

lenmiştir. Söz konusu yönetmelik hükümlerini kamusal alanda çalışanlar bilirler bu 
yüzden burada bunlara tekrar değinmeyeceğim. Ancak hatırlamak isteyenler, ilgili 
tarih de  yayımlanan Resmi Gazete’den yönetmeliğe  ulaşabilirler.  

 *Giyilen kıyafet. Kamusal ve toplumsal yaşamda iyi ilişkilerin kurulmasında ve ki-
şinin saygınlığının artmasında önemli bir etkendir. Çünkü, giyim kişinin imajıdır. 

*Giyim, kişinin görgüsünü, kültürünü, statüsünü, maddi ve sosyal durumunu, eğiti-
mini ve mesleğini yansıtır. İyi giyinen bir kişi, her şeyden önce kendine ve başkala-
rına saygısı olan kişidir. Bu yüzden, iyi giyinen bir kişi, başkalarıyla olan ilişki ve ile-
tişime daima artı puanla başlar. Bu nedenledir ki,”İnsanlar dış görünüşleriyle (kılık 
kıyafetleriyle) karşılanır; şahsiyetleriyle uğurlanırlar” denir. 

*İnsanlar kendilerini niyetlerine göre değerlendirirler ama, başkalarını daima gö-
rünüşlerine (kılık kıyafetine) göre değerlendirirler. Bu yüzden, iyi bir kıyafet her za-
man kişinin olumlu bir imajı ve iyi bir tavsiye mektubudur. İyi bir kıyafet, kişiye gü-
ven duygusu verdiği gibi, başkalarının gözünde ve toplum içinde o kişiye saygınlık 
kazandırır. Bu nedenle, bütün a daima iyi giyinmelidirler. Çünkü , herkesin gözü yö-
neticinin üzerindedir.

* Yönetici işiyle, söz ve hareketleriyle olduğu gibi, giyimiyle de kurumunu temsil 
eden , örnek ve önder olan kişidir. Temsil niteliği en çok giyimle ortaya çıkar. Örne-
ğin, resmi ortamda spor giyinen bir yöneticinin temsil niteliği yok demektir. Kamu-
sal yaşamda temsil niteliği olmayan bir kişi yönetici olamaz; olmuşsa yönetimde faz-
la kalamaz.

BİR YÖNETİCİNİN BAŞARISINI;

• %33 KİŞİLİĞİ
• %33 İŞİ (BİLGİ VE BECERİSİ)
• %34 PROTOKOL (TEMSİL NİTELİĞİ)
 OLUŞTURUR.

BAŞARI PROTOKOLDE GİZLİDİR.

  Giyim, kişinin kartvizitidir. 
( Ş.Duru Özaltın )
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Bir hanımı takısı, çantası ve 
ayakkabısı; Bir erkeği saati, kravatı 
ve ayakkabısı temsil eder. (N. A.)

1.Hanımların ve Erkeklerin Giyiminde Genel Kurallar 
Kamusal yaşamda (resmi hayatta ve iş ortamında ) hanımların ve erkeklerin kıyafetlerinde uyma-
ları gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir:
• Kamusal yaşamda devlet ve hükümet adamlarıyla, yabancı konuklarla ve üst yöneticilerle olan 
ilişkilerde, resmi ziyaretlerde ve görüşmelerde; toplantılarda, törenlerde ve törensel etkinlikler-
de; davet ve ziyafetlerde (resmi yemek, resepsiyon ve kokteyllerde) erkek kamu görevlileri koyu la-
civert, füme ya da siyah takım elbise, manşetli düz beyaz gömlek, bordo ipek kravat , siyah ipek 
çorap ile altı kösele, bağcıklı, siyah deri ayakkabı giymelidirler. Ayakkabı yeni boyalı, pantolon ve 
gömlek ütülü olmalı; erkekler alyansa, kravat iğnesi, koldüğmesi rozet ve saat dışında aksesuar 
kullanmamalıdırlar. Hanım kamu görevlileri de takım etek-ceket ya da kumaş pantolon-ceket; ten 
rengi külotlu çorap; burnu kapalı, orta topuklu deri ayakkabı giymeli; ayakkabıya uygun deri çanta 
taşımalıdırlar.
• Törenlerde , davet ve ziyafetlerde davetiyede 
belirtilen kıyafet giyilmelidir. Kıyafet belirtilme-
mişse, koyu renk takım elbise  giyilmelidir.
• Evli çift olan hanım ve erkek; renk ve tarz ola-
rak daima uygun ve uyumlu giyinmelidirler. Ör-
neğin, erkeğin smokinli olarak katıldığı bir ak-
şam davetine eşi uzun etek (tuvalet) ile katılma-
lıdır. 
• Erkek takım elbise giydiğinde, eşi de uy-
gun renkte tayyör, döpiyes, etek-ceket , kumaş 
pantolon-ceket, elbise-ceket giymelidir. Giyimde 
hanımın eşine uyması daha kolaydır. Çünkü, her 
hanımın gardırobu zengindir
• Resmi bir davetiyede kıyafet “smokin” yazı-
yor ise, erkek mutlaka smokin giymeli ve si-
yah papyon takmalıdır. Erkeğin smokini yok-
sa siyah, füme veya koyu lacivert kruvaze ya da 
üç düğmeli takım elbise, altına da manşetli be-
yaz gömlek ve düz renk lacivert/siyah bir kravat 
takmalı, ipek siyah çorap ve bağcıklı siyah rugan 
ayakkabı giymeli, eşi de koyu renk tayyör giy-
melidir.
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• Kamusal yaşamda doğru, uygun ve güzel(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 hanım-
lar tuvaleti ve tayyörü erkekler siyah, füme ya da koyu lacivert kruvaze takım elbiseyi terzide dik-
tirmeli; elbisenin ceplerine hiçbir şey koymamalı ve elbiseyi daima askıda tutmalıdır.
• Kamusal ve toplumsal yaşamda. Doğru, uygun ve güzel (şık) giyinmek için kıyafette üç renk 
esastır. Ayrıca, şık bir giyim için deride, kumaşta ve takıda (aksesuarda) uyum şarttır. Örneğin me-
tal aksesuar (takılar)ya hepsi sarı ya hepsi beyaz;deri olarak ayakkabı, pantolon kemeri,saatin ka-
yışı ve çanta hepsi siyah veya kahverengi veya bordo olmalı; kumaş ise daima uyumlu üç renk ol-
malıdır. Ancak, hanımlara tek renk resmi, iki renk yarı resmi üç renk sosyaldir. Erkeklerde ise res-
mi 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 çeker.

Giyilen kıyafetin renginin anlamı vardır. 
• Örneğin, lacivert takım elbise inandırıcı ve etkileyicidir. Polisler, bürokratlar, politikacılar bu yüz-
den lacivert elbise giyerler. 
• Siyah asaletin, gücün, tutkunun ve olgunluğun rengidir. Siyah takım elbise insanlar arasına me-
safe koyar; resmiyet ve ciddiyet sağlar. Bu yüzden, devlet adamları siyah elbise giyerler. 
• Hanım yöneticiler de güçlü ve etkili görünmek için daima siyah elbise giyerler. Ayrıca, matem 
simgesi olarak cenaze törenlerinde  de siyah elbise giyilir. 
•  Kahverengi giyinmek pasif olmak ve gizlenmek demektir. Kahverengi giyen bir kişi toplan-

tıda fark edilemez. Bu nedenle iş görüşmelerinde, resmi toplantı ve törenlerde kahverengi elbise 
giymek doğru değildir. 
• Genel olarak koyu renkler geceleri ve kış mevsiminde; açık renkler gündüzleri, bahar ve yaz 
mevsimlerinde giyilmelidir. 
• Kamusal yaşamda düzenlenen törenlere ve törensel etkinliklere, davet ve ziyafetlere katılan 
yöneticilerin eşleri de yöneticinin statüsünü taşırlar. Bu nedenle bir eş, kamusal bir etkinlikte ma-
kam sahibi eşiyle birlikte olduğu zaman, kılık-kıyafet ve davranış yönünden Kamusal kurallara uy-
mak zorundadır. Ayrıca bir eş Kamusal veya toplumsal ortamda eşinin unvanın kullandığında (Dı-
şişleri Bakanı Eşi, Emniyet Müdürü Eşi) eşinin unvan ve statüsüne uygun giyinmeli ve uygun dav-
ranmalıdır.
• İş ortamında ve sosyal yaşamda hiçbir zaman kirli, lekeli, ütüsüz, düğmesi kopuk, fermu-
arı bozuk, frapan; vücuda, ortama, topluma, kuruma uymayan ve yakışmayan kıyafet giyilmemeli; 
daima temiz, düzgün sade, ütülü, uygun ve uyumlu giyinmelidir. Çünkü giyilen kıyafet hem kişinin 
imajı hem de kendisine ve başkalarına olan saygısının bir ifadesidir.
• Takım elbise ve ayakkabı en çok iki gün giyilmeli, en az bir gün askıda/kalıpta dinlendirilme-
lidir. Gömlek, iç çamaşırı ve çorap ise her gün değiştirilmelidir.

KAYNAK:
• Nihat AYTÜRK, PROTOKOL YÖNETİMİ - Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları, 2009, 5. Bas-
kı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara
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