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İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) Dijital Dönüşüm

Koordinasyon Birimi koordinasyonunda yürütülen protokol süreçleri ve

yazımı, bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yapılır.

1. PROTOKOL ÇALIŞMASININ ÖNERİLMESİ

İçişleri Bakanlığı ile protokol yapmak isteyen kurum ya da kuruluşlar,

protokolün içerik ve amacını belirten resmî bir yazıyla, SGB’ye protokol

yapmak istediklerini bildirirler.

Bakanlık birimleri de ihtiyaç duydukları veri paylaşım taleplerini resmi

yazı ile SGB’ye bildirirler.

Merkez birimleri veya bağlı kuruluşlara diğer bakanlık,

kurum/kuruluşlardan gelen veri talepleri yürürlük işlemleri yapılmak üzere

SGB’ye iletilir.

2. PROTOKOL ÇALIŞMA SÜRECİ

Protokol yapma isteği yazısı SGB’ye geldikten sonra talebin geldiği yere

göre işlemlere başlanır.

a) Talep Bakanlık birimlerinden gelmiş ise verilerin elektronik ortamda

alınmasının mümkün olup olmadığı SGB tarafından araştırılır ve mevcut

veri paylaşım protokolleri gözden geçirilerek protokolün yapılıp

yapılmayacağına karar verilir.

(1) Mevcut veri paylaşım protokolleri talebi karşılayacak nitelikte ise,

ilgili birim ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİD) arasında gerekli

entegrasyon çalışmasının yapılması sağlanır.

ÇALIŞMA PROGRAMI
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(2) Mevcut veri paylaşım protokolleri talebi karşılayacak nitelikte

değilse, talebin ek protokol ya da komite kararı ile karşılanması için

işlemler SGB tarafından başlatılır. Gerekli değişiklik taslağı

hazırlanarak önce ilgili birimlerin, sonra ilgili kurumların görüşüne

sunulur. Son şekli verilen Taslağın imzalanması aşaması

tamamlandıktan sonra, BİD’e ve ilgili birime sonuçtan bilgi verilir.

(3) Veri talebi, ilgili kurum/kuruluşla ile yeni bir protokol yapılmasını

gerektiriyorsa;

• Talebi içeren ve aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanan 

Protokol  Taslağının SGB’ye gönderilmesi istenir.

• SGB’nin incelemesinden sonra Protokol Taslağı BİD ile ilgili

birimlerin  görüşüne gönderilir.

• Bakanlık görüşlerini ve veri taleplerini içeren Protokol Taslağı 

veri  sahibi kurum/kuruluşa gönderilir.

• Kurum/kuruluş görüşleri geldikten sonra Protokol Taslağına 

son  şekli verilir.

• Mutabakat sağlanan Protokolün imza aşamasına geçilir.

• BİD’e ve ilgili birime sonuçtan bilgi verilir.

b) Talep diğer Bakanlık/kurum/kuruluşlardan gelmiş ise;

• Veri sahibi birim/birimler tespit edilir.

• Verilerin elektronik ortamda alınmasının mümkün olup 

olmadığı  araştırılır ve paylaşımın yapılıp yapılamayacağına 

karar verilir.

• Talep sahibi bakanlık/kurum/kuruluş ile mevcut veri paylaşım  

protokolleri gözden geçirilir. Buna göre;

(1) Mevcut veri paylaşım protokolleri talebi karşılayacak nitelikte ise,

ilgili kurum ve BİD arasında gerekli entegrasyon çalışmasının

yapılması sağlanır.
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(2) Mevcut veri paylaşım protokolleri talebi karşılayacak nitelikte

değilse, talebin ek protokol ya da komite kararı ile karşılanması için

işlemler SGB tarafından başlatılır. Gerekli değişiklik taslağı

hazırlanarak önce ilgili birimlerin, sonra ilgili kurumların görüşüne

sunulur. Son şekli verilen Taslağın imzalanması aşaması

tamamlandıktan sonra, BİD’e ve ilgili birime sonuçtan bilgi verilir.

(3) Veri talebi, kurum/kuruluş ile yeni bir protokol yapılmasını

gerektiriyorsa;

• Talebi içeren ve aşağıda belirtilen kurallara göre SGB

tarafından hazırlanan Protokol Taslağı BİD ile veri sahibi

birimlerin görüşüne gönderilir.

• Bakanlık görüşlerini ve veri taleplerini içeren Protokol Taslağı

talep sahibi kurum/kuruluşa gönderilir.

• Kurum/kuruluş görüşleri geldikten sonra Protokol Taslağına

son şekli verilir.

• Mutabakat sağlanan Protokolün imza aşamasına geçilir.

• BİD’e ve veri sahibi birime sonuçtan bilgi verilir.
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PROTOKOL BÖLÜMLERİ

1 Kapak

2 Taraflar

3 Amaç

4 Kapsam

5 Dayanak

6 Tanımlar

7 Bilgi Paylaşım Şartları  

8 Gizlilik ve Güvenlik

9 Diğer Hususlar

10 Süre ve Fesih

11 Tarafların Tebligat ve Elektronik  İletişim

Adresleri

12 Yürürlük

13 Yürütme

14 Ekler

Protokol  

aşağıdaki  

başlıklardan

oluşur
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Kapağın sol üst tarafında İçişleri Bakanlığı logosu, sağ üst

tarafında ise protokolü imzalayan kurum ya da kuruluşun logosu

bulunur. Kapağın orta kısmında Times New Roman tema yazı

tipiyle, büyük harflerle ve 18 punto karakteriyle protokol

taraflarının adı ve protokolün konusu yazılır.

PROTOKOL KAPAĞI BÖLÜMÜ
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TARAFLAR BÖLÜMÜ

Taraflar

MADDE 1- (1) T.C. İçişleri Bakanlığı ile

……………… arasında aşağıda yazılı şartlar

dâhilinde anlaşmaya varılmıştır.

(2) Protokolün bundan sonraki maddelerinde,

T.C. İçişleri Bakanlığı “İB”, …………………..… ise 

“….”, iki kurum  birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Bu bölümde protokolü imzalayacak olan tarafların isimleri, protokolün  

sonraki maddelerinde hangi şekilde anılacakları belirtilir.

Aşağıda tarafların nasıl belirtileceğine dair örnek verilmiştir.

ÖRNEK:
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AMAÇ BÖLÜMÜ

Amaç

MADDE 2- (1) İşbu Protokolün amacı, İB ile

…….’nin mevzuatla belirlenen görevlerini daha hızlı

ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için, iki

kurum arasında sağlanacak veri iletişim bağlantısı

ile güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde

verilere erişilmesini, paylaşılmasını ve kullanılmasını

temin etmektir.

Bu bölümde protokolün yapılma amacı kısaca belirtilir.

Aşağıda protokol amacı örneği verilmiştir.

ÖRNEK:
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Bu bölümde protokolün yürütülmesinde hangi esas ve usullerin

uygulanacağı belirtilir.

Aşağıda protokol kapsamı örneği verilmiştir:

KAPSAM BÖLÜMÜ

Kapsam

MADDE 3- (1) Bu Protokol, Ek-1’de yer alan

verilere erişime ve paylaşıma ilişkin usul ve esasları

kapsamaktadır.

(2) Paylaşılan veya erişilen veriler dışında

ihtiyaç duyulan diğer veriler, bu Protokol

çerçevesinde karşılıklı mutabakat ile sağlanabilir.

ÖRNEK:
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DAYANAK BÖLÜMÜ

Dayanak

MADDE 4- (1) Bu Protokol;

- 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine,

- 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanununa,

- 14/12/1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 190 sayılı Genel

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnameye,

- 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Kamu

Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul

ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasına,

-

………………………………………

göre düzenlenmiştir.

Bu bölümde protokol kapsamında paylaşılacak verilerin kullanılacağı

işlerin/görevlerin verildiği kanun, yönetmelik ve kararname gibi mevzuat

hükümlerine dayanılarak hazırlandığı belirtilir.

Aşağıda dayanak bölümüne yazılması gereken kanun, yönetmelik ve

kararnameler gibi mevzuat hükümlerinin nasıl yazılacağı açıklanmıştır:

ÖRNEK:



14 VERİ PAYLAŞIM PROTOKOLÜ HAZIRLAMA REHBERİ

TANIMLAR BÖLÜMÜ

Tanımlar

MADDE 5- (1) Bu Protokolde geçen;

a) İB: T.C. İçişleri Bakanlığını,

b) Erişim : Kayıtlı / kaydedilecek

verilerin sorgulanabilmesi, görülebilmesi,

okunabilmesi ve incelenebilmesini,

c) Paylaşım : İki kurum sistemleri

arasında verilerin karşılıklı olarak alınıp

verilmesini,

ç) Veri : Kayıtlı/kaydedilecek dosya, bilgi

ve belgeleri,

d) ……. : …………………...

ifade eder.

Bu bölümde protokolde yer alan kısaltmalar ve tanımlar alfabetik 

sırayla yer  almaktadır.

Aşağıda kısaltmaların ve tanımların nasıl belirtileceğine dair örnek

verilmiştir:

ÖRNEK:
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BİLGİ PAYLAŞIM ŞARTLARI  

BÖLÜMÜ

Bilgi paylaşım şartları

MADDE 6- (1) İş bu Protokol kapsamında

bilgilerin paylaşımı aşağıda yer alan esaslar

dahilinde gerçekleştirilir.

a) Taraflar web servisi ile bu Protokol kapsamında

belirlenen verilere erişim sağlayacaktır.

b) Belirlenen web servise bağlanacak olan

sunucuların dış IP adreslerini taraflar birbirlerine

bildireceklerdir.

c) Oluşturulacak web servise bildirilen IP’ler ve

sınırlandırılmış SSL güvenlik sertifikası ile

KamuNet ortamında erişim sağlanacaktır.

ç) Taraflar, veri erişim ve paylaşımının doğru, hızlı,

kesintisiz ve güvenli olarak sağlanması için

gerekli tedbirleri alacak ve gerekli yatırımları

yapacaktır.

Bu bölümde protokol kapsamında yapılacak olan veri paylaşımının 

şartları  yer almaktadır.

Aşağıda bilgi paylaşım şartlarının nasıl belirtileceğine dair örnek

verilmiştir:

ÖRNEK:
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d) Tarafların kusur ve ihmalinden kaynaklanmayan teknik

aksamalar veya sorunlar taraflara herhangi bir sorumluluk

yüklemez. Teknik bir aksama veya sorunun oluşması halinde,

sistemin bakımı veya zorunlu kesinti yapılması gibi durumlarda,

taraflar gecikmeksizin öncelikli olarak elektronik iletişim yoluyla

veya yazılı olarak birbirlerine bilgi vererek hizmette aksamaya

sebep olmamak için azami gayreti gösterecektir.

e) Taraflar, web servislerini yönetecek yetkili personelini tespit

ederek elektronik iletişim adreslerini karşı tarafın Ek-2’de

belirtilen elektronik iletişim adresine bildirecektir. Yetkili

personelin değişmesi halinde aynı prosedür uygulanarak en geç

2 (iki) iş günü içerisinde işlem sonuçlandırılacaktır.

f) Veri iletişiminin hangi yolla/yöntemle ve ne kadarlık bir kapasite ile

yapılacağı mutabakatla belirlenir.

g) Bu Protokol çerçevesinde mutabık kalınan veriye, elektronik

ortamda çevrimiçi olarak erişilecek olup ayrıca fiziki ortamda veri

talep edilmeyecektir.

ğ) Web servis hizmetini sunmak için yazılım ve donanımların

bakımı/ onarımı, kurulu bulunduğu tarafın denetimi

sorumluluğundadır.

h) Transfer sisteminde kullanılacak olan yazılım ve donanım

gereksinimlerini taraflar kendileri karşılayacaklardır.

ı) İşbu Protokol kapsamında taraflarca hizmete sunulan servis ve

yazılımlarla ilgili eğitim ve dokümantasyon desteği karşılıklı

olarak verilecektir.

i) Servis ve yazılımla ilgili sorunlar, taraflarca, gerektiğinde

karşılıklı destek vermek suretiyle giderilecektir. Acil durumlar

dışında, web servis güncellemeleri mesai saati dışındaki tarih

ve saatlerde gerçekleştirilir.

ÖRNEK:
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j) Taraflar Protokol kapsamında eriştiği verileri, tüm sorumluluk ve

takibi kendilerinde olmak üzere; merkez ve taşra teşkilatları ile

bağlı/ilgili/ilişkili kurum/kuruluşlarla ek protokol yapılmasına

gerek kalmadan resmi yazı ile paylaşabilecektir.

k) Gerektiğinde tarafların karşılıklı mutabakata varmaları üzerine

veri iletişim yönetiminde değişiklik, mevcut iletişim kapasitesi

artırımı veya yeni hat tesisi yapılabilir.

l) Bu Protokol kapsamında verilen hizmetler için, taraflarca

herhangi bir bedel talep edilmez.

m) Bu Protokol, kapsamında erişilen ve paylaşılan veriler diğer

tarafın izni olmadıkça, tarafın kendi iş ve işlemleri ile işbu

Protokolün 2 nci maddesinde belirtilen amaç dışında başka

kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara verilemez, kullandırılamaz

ve yayınlanamaz.

n) Bu Protokolün yürütülmesi için gerekli koordinasyon, tarafların

ilgili hizmet birimlerinin en az Daire Başkanı seviyesindeki

yetkilileri ile teknik personelinden oluşan bir Komite tarafından

sağlanır. İlgili hizmet birimlerine ilişkin bilgiler Ek-3’te yer

almaktadır. Komite üyeleri, tarafların mutabakatı ile Protokolden

bağımsız olarak istenildiği zaman değiştirilebilir.

o) Taraflar mutabakatla başkaca sorgu kriterleri de belirleyebilir. Bu

Protokolün uygulanmaya başlamasından sonra değişen ve

gelişen koşullar göz önünde bulundurularak tarafların görev ve

yetki alanlarına giren ve diğer tarafın veri sistemleri kullanılarak

karşılanabilecek olan veri paylaşım talepleri olması halinde,

bunu kısıtlayıcı ya da engelleyici herhangi bir neden yoksa ek

protokol yapılmasına gerek kalmaksızın tutanakla kayıt altına

alınarak Komite kararıyla Ek-1’de yer alan web servislere yeni

parametreler veya servisler eklenebilir.

ö) …………………………..

ÖRNEK:
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GİZLİLİK VE GÜVENLİK  

BÖLÜMÜ

Gizlilik ve güvenlik

MADDE 7- (1) İşbu Protokol kapsamında

edinilen bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin

sağlanması veriye erişim sağlayan tarafın

sorumluluğundadır. Buna göre;

a) Protokol kapsamında elde edilen verilerin gizliliği

ve güvenliği ile verilerin kullanılmasının hukuki

sonuçlarından (hukuki, cezai, idari, mali) veriye

erişim sağlayan taraf sorumludur. Veriye erişimi

sağlanan taraf kendi sistemine transfer ettiği

bilgileri, amacı çerçevesinde kullanacak,

bilgilerin mahremiyetini korumak için gerekli

tedbirleri alarak gizli tutulmasını sağlayacaktır.

b) Taraflar elde ettiği bilgileri kendi sistemlerindeki

diğer bilgiler ile bütünleştirebilir. Görev ve

sorumlulukları ile yerine getirmesi gereken

yükümlülüklerin ifası için kullanabilirler.

c) Erişim için verilen kullanıcı adı ve parolaların

gizliliğinden, ilgili taraf sorumludur.

Bu bölümde protokol kapsamında yapılacak olan veri paylaşımının

gizlilik ve güvenlik şartları yer almaktadır.

Aşağıda gizlilik ve güvenlik şartlarının nasıl belirtileceğine dair örnek

verilmiştir:

ÖRNEK:
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ÖRNEK:

ç) Taraflar transfer edilen bilgilerin detaylarını

(transfer eden kullanıcı, IP ve tarih bilgisi)

içerecek log kayıtlarını kendi bünyesinde kayıt

altına alacaktır ve tutulacak log kayıtlarını 10

(on) yıl süre ile saklayacaktır. Bu kayıtlar yazılı

talep doğrultusunda diğer taraf ile paylaşılır.

Log kayıtlarının mevzuata uygun olarak

saklanması, paylaşımı, gizliliğinin

sağlanmasında sorumluluk ilgili tarafa aittir.

d) Tarafların ağlarında bulunan bilgisayarların web

servislerine erişimi IP adresi bazında

kısıtlanacaktır.

e) Tarafların veriye erişiminde, paylaşımında ve

kullanılmasında mevzuatta yer alan; devlet

sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel

hayatın ve soruşturmanın gizliliğine,

mahkemelerce verilen gizlilik kararlarına, gizli

tanıklığa, veri erişim ve paylaşım yetkisine

ilişkin hükümler esas alınacaktır.

f) ……………………………………………..
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DİĞER HUSUSLAR BÖLÜMÜ

Diğer hususlar

MADDE 8- (1) Bilgilerin sorgulanmasında ve

bu Protokolün uygulanmasında;

a) Protokol kapsamında yapılacak

sorgulamalar ücretsizdir.

b) Protokol maddelerinin uygulamasında

hüküm bulunmayan konularda ortaya çıkabilecek

anlaşmazlıklar, taraflar arasında gerçekleştirilecek

görüşmeler ile çözümlenecektir.

(2) İlgili mevzuat hükümleri ile Protokol

hükümleri arasında herhangi bir çelişki veya ihtilaf

ortaya çıkarsa ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak

keyfiyet diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir.

(3) ………………………

Bu bölümde protokol kapsamında yapılacak olan veri paylaşımına dair

diğer hususlar yer almaktadır.

Aşağıda diğer hususların nasıl belirtileceğine dair örnek verilmiştir:

ÖRNEK:
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SÜRE VE FESİH BÖLÜMÜ

Süre ve Fesih

MADDE 9- (1) Bu Protokol süresizdir.

(2) Protokolü feshetmek isteyen taraf

gerekçesiyle birlikte yazılı olarak en az 30 (otuz) gün

önce karşı tarafa bildirimde bulunacaktır.

(3) Protokolün feshedilmesi durumunda

taraflar birbirlerinden hiçbir hak ve talepte

bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

(4) ………………………

Bu bölümde protokolün süresine ve feshine ilişkin hususlar yer

almaktadır.

Aşağıda süre ve feshin nasıl belirtileceğine dair örnek verilmiştir:

ÖRNEK:
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TARAFLARIN TEBLİGAT  VE 

ELEKTRONİK İLETİŞİM  

ADRESLERİ BÖLÜMÜ

Tarafların tebligat ve elektronik iletişim

adresleri

MADDE 10- (1) Bu Protokol uyarınca

yapılacak tüm bildirimler, tarafların Ek-2’de belirtilen

adreslerine gönderilecektir. Taraflar adres

değişikliklerini yazılı olarak karşı tarafa

bildirmedikleri takdirde Ek-2’de yer alan adreslere

yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve

taahhüt ederler.

Bu bölümde protokolün taraflarının tebligat ve elektronik iletişim

adreslerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Aşağıda tebligat ve elektronik iletişim adreslerinin nasıl belirtileceğine

dair örnek verilmiştir:

ÖRNEK:
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YÜRÜRLÜK BÖLÜMÜ

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Protokol taraflarca

imzalandığı  tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu Protokol, …… (rakamla/yazıyla)

madde ve …. (rakamla/yazıyla) ekten ibaret olup,

….. (rakamla/ yazıyla) asıl nüsha olarak

düzenlenmiştir.

Bu bölümde protokolün yürürlüğe nasıl ve hangi tarihte gireceğine,

protokolün  kaç madde, ek ve nüsha olarak düzenlendiğine dair 

hükümler yer almaktadır.

Aşağıda bu hususla ilgili örnek verilmiştir.

ÖRNEK:
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YÜRÜTME BÖLÜMÜ

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Protokol hükümleri 

taraflarca  birlikte yürütülür.

Bu bölümde protokolün yürütülmesine ilişkin hükümler yer

almaktadır.

Aşağıda bu hususla ilgili örnek verilmiştir.

ÖRNEK:
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EKLER BÖLÜMÜ

EKLER:

1 Paylaşılacak Veriler (1 sayfa)

2 Tebligat Adresleri (1 sayfa)

3 T.C. İçişleri Bakanlığı ile T.C.

Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı

Arasında Bilgi Paylaşımına Esas Protokolün

Koordinasyon Komitesi (1 sayfa)

4 …………………………………….. (… sayfa)

Bu bölümde Protokolün ayrılmaz parçası olan ekler yer

almaktadır.

Aşağıda bu hususla ilgili örnek verilmiştir.

ÖRNEK:
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EKLER BÖLÜMÜ

EK-1

PAYLAŞILACAK VERİLER

A. İB TARAFINDAN PAYLAŞILACAK VERİLER

1. …………………………… Webservisi

Webservis Tanımı

Sorgulama Parametreleri

Sonuç Parametreleri

2. …………………………… Webservisi

Webservis Tanımı

Sorgulama Parametreleri

Sonuç Parametreleri

B. ……………………. TARAFINDAN PAYLAŞILACAK VERİLER

1. …………………………… Webservisi

Webservis Tanımı

Sorgulama Parametreleri

Sonuç Parametreleri

2. …………………………… Webservisi

Webservis Tanımı

Sorgulama Parametreleri

Sonuç Parametreleri
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EK-2

TEBLİGAT ADRESLERİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İlgili birim ve adresi  

Kurumsal e-posta  

Telefon

Faks

:

:

:

:

İlgili Personelin  

Adı ve Soyadı
Unvanı -Birimi Telefon No e-Posta Adresi

……………………………………

İlgili birim ve adresi  

Kurumsal e-posta  

Telefon

Faks

:

:

:

:

İlgili Personelin  

Adı ve Soyadı
Unvanı -Birimi Telefon No e-Posta Adresi
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EK-3

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  

İLE

…………………………………..

ARASINDA VERİ PAYLAŞIMINA ESAS PROTOKOLÜN  

KOORDİNASYON KOMİTESİ

Protokolün 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Protokolün yürütülmesi için gerekli

koordinasyonun sağlanması amacıyla öngörülen Komite, aşağıdaki hizmet birimlerinin en az

Daire Başkanı düzeyindeki yetkililerinden oluşur.

T.C. İçişleri Bakanlığı ………………………………………

1) Strateji Geliştirme Başkanlığı

2) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

3) Veriyi Talep Eden / Sunan İlgili Birim

1) …………………………………..

2) ………………………………….

3) Veriyi Talep Eden / Sunan İlgili Birim
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1. SAYFA DÜZENİ

Protokol metninde, her sayfanın kenarlarından (alt, üst, sağ, sol) 2.5

cm boşluk bırakılmalıdır. Metin, sol ve sağ sınırlara göre

hizalanmalıdır. Kapak sayfası hariç olmak üzere, sayfa sonlarında

sağa yaslı olarak sayfa numarası verilmelidir.

2. KULLANILACAK YAZI KARAKTERİ, SATIR ARALIKLARI VE

DÜZENİ

a) Protokol, bilgisayar ortamında Windows işletim sistemi altında

çalışabilen gelişmiş kelime işlem paket programları ile hazırlanır.

b) Protokolde elle yapılmış düzeltmeler, silintiler, kazıntılar bulunmaz.

c) Düz yazılarda, 12 punto Times New Roman karakter

kullanılır. ç) Metin dik ve normal harflerle yazılır.

d) Koyu (bold) harfler, genellikle, başlıklarda kullanılır. Ancak bazı

kelime veya cümlelerin üzerine dikkat çekilmek isteniyorsa bunlar

koyu ve/veya eğik yazılabilir.

e) Düz metinler, 1.5 satır aralıkla yazılır. Bir satırın alt kenarından diğer

satır alt kenarına olan uzunluk (aralık), önce ve sonrasında 0 nk

dır.

f) 1. derece başlıklar sayfa ortalanarak yazılırken, 2., 3., 4. derece

başlıklar 7 karakter (1 cm) içeriden başlanarak (paragraf gibi)

yazılır.

g) 1. derece başlıktan sonra 1 boşluk bırakılır; 2., 3. ve 4. derece

başlıklardan sonra başlıkla metin arasında boşluk bırakılmaz.

PROTOKOL DÜZENİ
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ğ) Paragraf başları 7 karakter (1 cm) içeriden başlar. Paragraflardan

önce ve sonra aralık bırakılmaz.

h) Düz satırlar sağa ve sola yaslanır. Noktalama işaretlerinden sonra 

bir  karakter boşluk bırakılır.

ı) Hiçbir başlık, sayfanın son satırı olarak yazılmaz. En azından 2 satır

daha sığdırılamıyor ise, başlık daha sonraki sayfada yer alır. Bir

paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da

sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz.
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