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Lütfen, 
teknolojik 
görgü 
kurallarına 

bİrAz 
öZeN!..
Yazışmalarda dilbilgisi 
kurallarına uyun, özel 
günlerde toplu mesaj 
yerine kişiye özel iki 
kelimelik mesaj gönderin. 
E-posta yazarken büyük 
harfle(çünkü bağırmak 
demek) yazmayın 
Arzu Kılıç

Günümüzde toplumumuzun tamamı hâlâ görgü kurallarını 
tam olarak özümseyememişken, teknolojinin hayatımıza 
girmesiyle birlikte şimdi bir de “teknolojik görgü kuralları” 

çıktı. Gerek günlük yaşamın hızı, gerek duyarsızlık ve gerekse 
özensizlik nedeniyle çoğu kez telefon konuşmalarımıza, 
sosyal medya ve e-postada yazdıklarımıza dikkat etmiyoruz. 
Oysa, bu alanlarda yaptığımız her şey, bizim kimliğimizi ele 
veriyor. Telefonunuzun müzik sesinden nasıl bir kişiliğe sahip 
olduğunuz anlaşılıyor. Sosyal medyadaki arkadaşlarınız arasında 
yöneticileriniz olması, paylaşıp yazdıklarınız açısından ciddi 
sorunlar yaşamanıza yol açabiliyor. Ayrıca bu mecrada siyasi 
görüşleriniz veya özel paylaşımlarınız bir tehdit oluşturabilir. 
Bu ayki “Gündem” konumuz, “Teknolojik görgü kuralları”. 
Görgü kuralları;”Hoşgörülü ve iyimser olmak, olgun davranışlar 
sergilemek, başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak, 
uygun olmayan el ve sözlü şakalardan kaçınmak, oturma ve 
kalkmaya dikkat etmek vs..” şeklinde tanımlanıyor. Tabi ki genel 
olarak görgü kurallarına uyma gibi bir zorunluluğumuz yok. 
Hukuken suç da değil. Ama toplumun genel görgü kurallarına 
uymayanları dışladığı da biliniyor. Görgü kurallarına uymamız 
diğer insanlara saygı gösterdiğimiz ve onların duygularına önem 
verdiğimiz anlamına geliyor. 
Teknolojik görgü kurallarıyla ilgili alanında uzman olan Kurum 
İtibar Danışmanı Salim Kadıbeşegil, Kariyer ve Protokol 
Danışmanı Yasemin Tecimer ve Halkla İlişkiler (PR) Uzmanı, 
Eğitmen Nurcan Karagöz Herischi, yönelttiğimiz soruları 
yanıtladılar. 
Bu alanda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sizler için sordum. 
Gelin hep birlikte teknolojik görgü kurallarını öğrenelim, bu 
kurallara uyalım, uymayanları uyaralım

“İlim meclisine girdim, 
eyledim kıldım talep, 
ilim ta gerilerde kaldı, 
illa edep illa edep” 
Yunus Emre

http://www.bilisimdergisi.org/s152

http://www.bilisimdergisi.org/s152


2013 MART96 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 97Gündem: Bilişimde görgü kuralları

Gündem sayfalarımız kapsamında görüştüğümüz uzman, 
yetkili ve ilgililere şu dört soruyu yönelttik: 

* Görgü kuralları neden gerekli? Yepyeni bir iletişim 
çağının getirmiş olduğu “Teknolojik görgü kuralları” 
nelerdir? 

** Cep telefonu, sosyal medya ve e-posta kullanırken 
neleri yapmalı ve yapmaktan kaçınmalıyız? Ayrıntılı 
olarak açıklar mısınız?

*** “Teknolojik görgü kuralları”nın bireylerin 
profesyonel kimliği ve markaya katkıları nelerdir? Bu 
kurallar bireyler hakkında ne gibi ipuçları verir? 

**** Teknolojik ortamda gerçekleştirilen yazışmaları 
(sosyal medya, e-posta ve SMS’lerde) düşündüğümüzde 
Türkçenin doğru kullanılmaması dikkat çekiyor. Sizce 
bu ortamlarda Türkçe neden özensiz kullanılıyor? Bu 
konuda bilinçli olma ve doğru Türkçe kullanımı için neler 
yapılmalı?

Yapın!..
 Öncelikle telefonu ilk açtığımızda selamlama sözcüğü; “Günaydın”, “Merhaba”,” 

Selam”, “İyi günler” ile açın; telefonu kapatırken ise yine aynı hassasiyet gösterilerek 
kapatın.

 Toplantılarda cep telefonunuzu kapalı tutun/sessize alın.

 Cep telefonları en fazla 3 kez çaldırılmalı.

 Çok önemli bir durum var ise mesaj gönderin.

 İş görüşmelerini mesai saatleri içerisinde yapın.

 Okul, hastane, kütüphane gibi mekânlarda telefonları “titreşim” konumuna alın.

 Kalabalık ortamlarda veya yemek masalarında kafamızı kuma gömer gibi telefonla 
konuşmak yerine, mevcut salon veya odanın dışına çıkarak konuşun ve daha sonrada 
yeniden masaya dönerek, özür dileyerek oturun. 

 Kayıtlı olmayan numaraları karşı taraf açmadığı takdirde mesaj atın.

 Yazışmalarda dilbilgisi ve noktalama işaretlerine uyun.

 Konuşanlardan biri erkek diğeri kadınsa, önce kadının telefonu kapatmasını 
bekleyin.

 Ast-üst iletişiminde konuşma bitiminde üst telefonu önce kapatır, ast ise onun 
telefonu kapatmasını bekler. 

 Bayramlarda ve özel günlerde toplu mesaj çekmektense kişiye kendisini önemli 
hissettirecek iki kelimelik bir mesaj gönderin

Yapmayın!..
 Toplu taşıma araçlarında telefonla yüksek sesle konuşmayın.

 E-posta yazarken büyük harfle yazmayın (büyük harf bağırmak demektir).

 Telefon ile konuşurken bir şeyler yemeyin.

 Telefon seslerini çok abartılı seçmeyin.

 Opera ve sinemada, telefonun ekranına bakarak yanımızdaki kişileri ışığı ile 
rahatsız etmeyin. 

 Toplu taşıma araçlarında telefon kullanmayın.

 Sosyal ortamlarda masaların üzerine hava olsun diye son model telefonları 
bırakmayın.

 Cep telefonundan arayıp “sen kimsin” ile söze başlamayın.

  Sosyal bir aramada unvan ve statülerimizi söylemeyin, iş için bir görüşme ise 
abartarak belirtmeyin.

 Toplantı ya da görüşmelerde, telefon, e-posta ve İnternet ile ilgilenmeyin. Hele 
hele twit atmayın. 
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