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Kariyer ve Protokol Danışmanı 
Yasemin Tecimer:

Görgü kurallarının 
yasalardan daha 
büyük yaptırım 
gücü var
Kişilerin görgü kurallarına uymamalarının kurum 
veya markaya zarar vereceğini belirten Tecimer, 
görgü ve nezaket kurallarına uymanın yasal 
bir zorunluluk olmadığını ancak bu kuralların 
yasalardan daha büyük bir yaptırım etkisi 
bulunduğunu vurguladı. 

Teknolojik görgü kurallarıyla ilgili Gündem sayfalarımıza Kariyer ve 
Protokol Danışmanı Yasemin Tecimer de yanıt verdi.  Günlük hayatı düzene 
koyan ve hümanist anlayışa hizmet eden görgü kurallarının “Aşırı şekilcilik 

veya bilgiçlik taslama” olarak düşünülmemesi gerektiğini, topluluklar halinde 
yaşamanın bir yaptırımı olduğunu söyledi. 
“Görgü ve nezaket kurallarına uymak yasal bir zorunluluk değil” diyen Tecimer, 
ancak bu kuralların yasalardan daha büyük bir yaptırım etkisi bulunduğunun 
altını çizdi.
Kişilerin toplum içinde beğenilmek, sayılmak ve sevilmek ihtiyacı hissettiğini 
anlatan Tecimer, bu nedenle davranışlarında medeni ve saygılı olmak, toplumun 
yerleşmiş kurallara uyum göstermek durumunda olduğuna değindi. 

* Öncelikle böylesi önemli bir konuyu derginize taşıdığınız için yürekten bir 
teşekkür etmek isterim. Hz. Mevlana’nın dizeleriyle başlayalım dilerseniz. 
Asalet boyda değil, soyda;
İncelik belde değil, dilde;
Doğruluk sözde değil, özde;
Güzellik yüzde değil, yürekte olmalı.

Ne güzelde söylemiş değil mi? Tüm kurallar dizinini sadece 4 mısrada özetlemiş bize, 
üstelik yıllar öncesinde sözün üstadı. Bu kuralların gerekliliği ve bizim toplumun 
fertleri olarak misyonumuz ise sadece bu dizeleri hal dili ile sergilemek. Eğer bunu 
başarabiliyorsak “gir oyna, çık oyna” yok yapamıyorsak “gir ağla, çık ağla”.
Toplumda iç içe yaşadığımız kişilerin birbirimizle olan ilişkilerinde olgun ve medeni 
davranışlar sergileyerek daha saygın,  huzurlu, düzenli ve uyumlu bir toplum olarak 
kültürümüzü yaşatmak adına uymalıyız.

Görgü kuralları, günlük hayatı düzene koyar, aynı zamanda hümanist anlayışa 
hizmet eder. Aşırı şekilcilik veya bilgiçlik taslama olarak düşünülmemeli. Çünkü bu, 
topluluklar halinde yaşamanın bir yaptırımıdır.
Görgü ve nezaket kurallarına uymak yasal bir zorunluluk değil. Ancak bu kuralların 
yasalardan daha büyük bir yaptırım etkisi bulunuyor. Kişiler toplum içinde 
beğenilmek, takdir etmek, edilmek, toplumda bilinebilmek, sayılmak ve sevilmek 
ihtiyacı hissederler. Bu nedenlerle davranışlarında medeni ve saygılı olmak ve 
toplum içinde yerleşmiş kurallara uyum göstermek durumundadırlar. İşte bu 
noktada “Adab-ı Muaşeret Kuralları”nın gerekliliği kendini gösterir. Gelin hep birlikte 
güzel değerlerimize sahip çıkalım. Bu özel değerlerimizi koruyup kollayalım. Hatta 
topluma layık fertler olarak onları hal dili ile yaşayıp yaşatalım. 
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Davranışlarımızda zarafet, güzel söz, naif davranış olarak hoş bir görünüm olarak 
ahenk içinde bir duruş ile sergileyelim. 
Bulunmuş olduğumuz toplumda yaşarken hal diliyle sergilediğimiz zarafet, güzel 
söz, hoş görünüm, ahenk içinde bir duruş ve güzel ahlak olarak tanımlıyoruz. Voltaire 
yaklaşımı ile, “Nezaket, fikir ve ahlak kültürünün simgesidir”. 
Son olarak bu bağlamda dinlemek, konuşmak kadar; tanışmak, dost olmak kadar 
değer taşır değil mi?  Bayramlarda el öpmenin ya da hasta ziyaretine gitmenin değeri, 
sevdiğiniz kişi ile dans etmenin mutluluğu, sanat faaliyetine katılmanın zenginliği, 
kurallara uyulduğunda katlanarak artıyor. Saymakla bitmeyen yaşadıkça değeri 
katlanarak artan bu öz değerlere sahip çıkılmalı.
Neler, neler, neler… Cep telefonu adab-ı, yürüyen merdivenler, sosyal medya, internet 
kullanımı, dönen kapılar…Teknolojiden faydalanmak elbette çok faydalı ve bir o kadar 
keyifli. Ancak her güzel şeyin bir adab-ı var değil mi? Bunları kullanmaya da dikkat 
edilmeli o zaman.

**Açıklamaya başladığımızda sıkılmak yok ama… Teknolojiyi kullanırken neleri 
yapmalı, nelerden kaçınmalıyızı sıralarsak:

1. Telefonu açan kapatmalı denilse de; telefonla aramayı kim yaparsa yapsın, 
kapatırken yaşı büyük olanın öncelikle kapatması beklenir. 
2. Konuşanlardan biri erkek diğeri kadınsa, önce kadın telefonu kapatmalı. 
3. Ast-üst iletişiminde konuşma bitiminde üst telefonu önce kapatır, ast ise onun 
telefonu kapatmasını bekler. 
4. Cep telefonları en fazla 3 kez çaldırılmalı.
5. Cevap vermiyorsa aynı gün içerisinde ardışık arama yapılma (ma) lı.
6. Aramalarda 10.00-22.00 zaman diliminde aramaya özen gösterilmeli.
7. Samimi değilsek ve ertesi güne kalabilecek bir iş ise Pazar günü rahatsız etmemeli.
8. İzin istemeden kimsenin cep telefonu bir başkasına 3. kKişiye- verilme(me)li! 
9. Öncelikle telefonu ilk açtığımızda selamlama sözcüğü; Günaydın, Merhaba, Selam. 
İyi günler. telefonu kapatırken ise yine aynı hassasiyet gösterilerek kapatılmalı.
10. Karşı tarafın müsait olup olmadığı sorulmalı.
11. Sonrasında kendimizi karşıdaki kişiye tanıtmış olmak ve karşı taraftaki bizi daha 
öncesinde tanımadığımız bir kişi ise aradığımız kişi olduğundan emin olmak amacıyla 
teyit etmek. “Emir beyle görüşüyorum değil mi efendim?” gibi.
12. Samimi olduğumuz bir kişi ise hal hatır sormak. 
13. Değil ise hemen konuya girmek. 
14. Konuşma başladığında maddelendirme yöntemini kullanıyorum. (Söylemek 
istediğim iki konu var.)  Keza zaman kıymetli ve telefonlar sohbet araçları olmadığı gibi, 
karşı taraf da bunun için uygun olmayabilir düşüncesiyle bu yöntemi size de öneririm. 
15. Gün içerisinde aradığımız kişi cevap vermiyorsa, onu ardışık olarak yeniden 
aramamak ve mümkünse onun dönmesini beklemek. 
16. Çok önemli bir durum var ise mesaj göndermek.
17. Telefonumuzu akşama kadar açmadığımız durumlar olabilir. Çalıştay ve tüm 
günlük eğitimler gibi durumlarda eğer mümkünse gün bitmeden, arama saati geç 
olmuşsa kayıtlı numaraya ertesi gün dönülmesi uygun olur. 
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18. Kayıtlı olmayan numaraları karşı taraf açmadığı takdirde, mesaj atmak daha 
uygundur. Çünkü kayıt dışı numaralara tüm kullanıcılar geri dönüş yapmayabilir. 
19. Sosyal bir arama ise unvan ve statülerimiz kesinlikle söylenme(me)li, iş için bir 
görüşme ise o zaman da abartmadan söylemelidir.
20. Son zamanlarda ben de kurumsal aramalarda artık uyguluk durumuna uyulmadığı 
şikâyetlerini çokça alıyorum ve gözlemliyorum. Arama mesai saati dışında; bankalar 
ve- operatörlerinde arama(ma)ları ve geç saatlerde mesaj çekmeleri nezaketen uygun 
olandır.
21. Cep telefonundan arayıp asla “sen kimsin” ile söze başlanılmamalı.
22. Telefon ile konuşurken asla bir şeyler yenilmemeli.
23. Telefon ile konuşurken ilk öncelik konuştuğumuz kişinindir. Bunu bile bile ikinci 
aramaya alınmamalı!
24. Telefon ile konuşurken başka bir kişiyle farklı bir konuşma yapmamalı, yapılacaksa 
dahi bunu karşı taraftan bir dakika müsaade istemeli ve özür dileyerek devam edilmeli.
25. Unutmamamız gereken nokta, karşı tarafın bizi görmediğini bilmemiz!..
26. İş görüşmeleri mesai saatleri içerisinde yapılmalı, çok acil değilse muhataplar 
yolda ya da evdeyken meşgul edilmemeli.
27. Telefonun sesi ortama göre ayarlanmalı ve başkalarına rahatsızlık vermemeli.
28. Okul, hastane, kütüphane, gibi mekânlarda telefonlar -titreşim- konumuna 
alınmalı.
29. Telefon bırakılarak odadan çıkmak gerektiğinde sessizde bırakılmalı. Israrla çalan 
telefonlar oda arkadaşlarına eziyet olmamalı.
30. Toplantı esnasında / sırasında, telefon sessiz modda ise, karşı tarafa -imkân varsa- 
bunun için bilgi mesajı göndermeli ve telefon elimizden bırakılmalı. Toplantı ya da 
görüşmelerde telefonla, e-postalarla, İnternet ile asla fazla ilgilenilme(me)li. Hele hele 
twit hiç atma(ma)lı
31. Telefon seslerinin çok abartılı olmaması gerekli. Keza bunlardan kişilik tahlilinin 
dahi yapıldığı söyleniyor.
32. Opera, sinema ve camilerde telefonlarımızı mutlaka kapatmalı. Opera ve sinemada 
ekrana bakarak sessizde dahi olan telefonumuzun yanımızdaki kişileri ışığı ile rahatsız 
etme(me)li. Özellikle de camilerde; horon veya envai çeşit müziklerle insanlar, Cuma 
namazı kılmak istemediklerini söylüyorlar. Kısacası “Hakla irtibat için halka irtibatı 
kesmeli.” 
33. Toplu taşıma araçlarında mümkünse telefonu kullanmamak. Eğer konu acil bir 
durum ise açıp, çok alçak bir ses ile ve ağırlıklı olarak karşı tarafı dinleyecek şekilde 
kısaca konuşmak.
34. Kalabalık ortamlarda veya yemek masalarında kafamızı kuma gömer gibi (deve 
kuşu modeli) konuşmak yerine, mevcut salon veya odanın dışına çıkarak konuşmak 
ve daha sonrada yeniden masaya dönmek, özür dileyerek oturmak... Kalkarken 
mimiklerimiz ile izninizle demeyi ihmal etmediğinizi bildiğim için bu konuya 
değinmiyorum nezaket sahibi okuyucularımız…
35. Sosyal ortamlarda masaların üzerine hava olsun diye bırakılan son model 
telefonlara bakın hiç girmiyorum! Hiç düşündünüz mü şimdiye kadar telefonların 
zil sesleri değiştiriliyordu, şimdilerde ise bu “iphone”ların zil sesleri neden hiç 
değiştirilmedi acaba? Ne dersiniz?
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36. Medeni bir toplumun, saygılı fertleri olarak, bu teknoloji harikası telefonları 
kullanma adabına uymazsak, bu durum bizim en kibarından görgü eksiği 
olduğumuzun resmi değil yağlı boya tablosu olarak geri dönecektir.
Bilindiği gibi ideal olan gülüş, mutlaka sese de yansır! Yoksa siz hâlâ telefon 
-kişiliğinizi- oluştur(a)madınız mı? Mimiklerden ve jestlerden mahrum bu 
iletişim aracı için enerjimizi, ışığımızı, vurgumuzu, tonlamamızı, samimiyetimizi, 
resmiyetimizi, ölçümüzü, nezaketimizi, zarafetimizi, saygımızı ve hatta sevgimizi 
yansıtabilecek tek kanal sesimiz…

*** Kurumsal imaj eğitimlerimizde sürekli dile getirdiğimiz bir konu bu, ne güzel 
oldu dile getirmeniz, teşekkür ederim. Kişilerin görgü kurallarına uyma(ma)
ları direkt olarak kuruma ve markaya zarar vermektedir. Keza artık çalışanlar 
bireysel kimliklerinden çıkmış yaptıkları bir olumsuzlukta kurumsal bir algı 
oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla kişilikleri nasıl olursa olsun markaya zarar verici 
bir şekilde davranma gibi bir lüksleri hiç ama kalmamıştır artık. Bakın bankalara: 
Eğitimime katılan bir bürokrat sormuştu: “Bankalara gidiyoruz bankoda ki kişiye 
“hanımefendi” diyoruz aynı biz bir belediye ye gittiğimizde ise “abla” diyoruz. Nedir 
bunun sebebi?”
Cevap basit. Bankalar insan kaynağına yatırım yapmaya yıllar önce başladı. Şimdi 
meyvelerini alıyor artık. Siz müşterilerinize ne kadar önem verdiğinizi aslında 
çalıştırdığınız kişilerin kalitesi ile göstermektesiniz.  Kısacası ne ekerseniz onu 
biçersiniz. 
Diksiyonu düzgün, takım elbiseli ve nezaket sahibi bir çalışan ile karşılaşan 
vatandaş, mutlaka ona yakışır bir şekilde davranacaktır. Kişiler giyimleri ile 
karşılanır, bilgileri ile ağırlanır, nitelikleri ile uğurlanırlarmış.
Elbette nitelik ve bilgi yadsınamaz ancak bunları sergileyebilmek için öncesinde 
iletişim kodlarını açmak gerekmez mi? Giyim işte burada devreye giriyor. Yerindelik 
ilkesi çerçevesinde, kişisel imaj da ilk saniyeler çok önemli. İletişimin kapısını 
aralayamamışsanız ve yüreklere dokunamamışsanız ilk saniyelerde/dakikalarda 
sonrasında ağzınızla kuş tutsanız inanın bir kuşun bir sizin haberiniz olur. Geri 
kalan herkes bi-haber…

****Konfüsyüs’e sormuşlar: Bir ülkeyi yönetme yetkisi size verilse ilk ne yapardınız? 
Cevap: İlk olarak dilinden işe başlardım demiş. Bu denli önemlidir dilin kullanımı. 
Sadece kullanmak olsaydı asıl derdimiz problem olmazdı. Önemli olan layığınca 
konuşmaktır. Spikerlik eğitimimde vurgu eğitimi aldığım Rüştü Asyalı hocamızın sözü 
geldi aklıma. “Kelimelerin hakkını verin hakları gizli kalmasın” derdi. Semih Sergen 
hocamız ise “Sadece ağzınız oynamasın, dökülsün yüreğinizden gelen kelimeler 
ağzınızdan ve süzülsün bal gibi” diyerek eklerdi. Kendilerini de saygı ile anmak 
isterim. Emekleri fazladır güzel dilimize ve bizlere.
Dilimizi biraz ihmal ediyor ve gereken özeni göstermiyor, sanki ihmal ediyor yeteri 
kadar önemsemiyoruz. Dil bilmiş olmanın önemi yadsınamaz bir gerçek. Günümüz 
dünyasında olmazsa olmaz. Çift dil değil çok dil bilen bir nesil yetiştirilsin elbette. 
Ancak bu gençlerimiz bırakan dilini güzel kullanmayı çok iyi hatipler olmalı öncesinde. 
Kendi dilinde kelimeleri vurgusu, tonlaması ve kuralları ile dans ettirebilmeli ve her 
biri konuştuğundan ağzından kelimelerin her biri bal gibi süzülmeli. Dinletebilmeli ve 
hatta keyifli konuşmalar yapabilmeli. Yabancı kelimeler o denli girdi ki güzel dilimize, 
bazen acaba bu kelime “Türkçe” miydi der hale geldik maalesef.
“Dil, bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin gerçek 
yankısını görürüz” demiş Schiller 
Diksiyon eğitimlerini çok önemsiyorum. Okullarda adab dersi gibi ayrıca bir ders 
olarak her yıl müfredata konulmalı, mutlaka okutulmalı. Bakınız tiyatro oyuncularına 
çok güzel konuşurlar. Neden? Okul döneminde alınmıştır eğitimi…
E-mail cevap yönetiminden dahi bir haber toplumuz. Yazım dilinde komple büyük 
harfler ile yazmak en kibarından karşı tarafa “bağırmaktır”. Gerisini siz düşünün. 
Gelen maillerin temizlemeden gönderenlere hiçbir şey söylemeyeyim artık!
Maddelendirme mail de önemli bir artı. Önce giriş selamı sonra madde madde 
söylemek istediklerimiz. Sonrasında yine veda için, “Allaha emanet” etmek kadar özel 
bir söylem veya hoşçakalın, iyi çalışmalar, saygılar gibi mutlaka vedalaşma sözcükleri 
olmalı...

Keza yazım dilinde mimikler olmadığı için samimi kişilerde tebessümlerden 
dahi yardım alınmalı. Çok özenli yazılmalı. Çalakalem yazılsa dahi tek parmak ile 
gönderilmeden önce bir kez daha okunmalı.

Bayramlarda ve özel günlerde toplu mesaj çekmektense kişiye kendisini önemli 
hissettirecek iki kelimelik bir mesaj çok daha etkili olacaktır.

“Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ya da güldüğü şeylere 
dikkat edin.” John K Bangs

İsterseniz tüm eğitimlerimi ve kapattığım şekilde vedalaşalım okuyucularımızla. Keza 
tanışmalar kadar vedalaşmalara da bir o kadar önem atfedilmeli.
Hak şerleri hayreyler,
Zannetmeki gayreyler,
Arif anı seyreyler,
Vallahi güzel eyler, 
Billahi güzel eyler,
Tallahi güzel eyler,
Mevlam görelim neyler, 
Neylerse güzel eyler….
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