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Halkla İlişkiler Uzmanı, Eğitmen 
Nurcan Karagöz Herischi:

Alanın sanal olması 
kuralsızlık anlamına 
gelmemeli, bu alanda da 
birtakım görgü kurallarına 
gereksinim var
Sürekli ama sürekli, her yerde, hep konuşuyor, 
mesaj atıyor, e-postalarını okuyor ya da fotoğraf 
çekip sosyal ortamlarda yayınlıyoruz. Ne yazık 
ki liste uzar gider. Diğerlerinin bundan rahatsız 
olacağı aklımıza bile gelmiyor. Bu alandaki görgü 
kuralları bu listelerden yola çıkarak belirlenebilir.

Gündem sayfalarımız kapsamında Halkla İlişkiler (PR) Uzmanı, Eğitmen 
Nurcan Karagöz Herischi, değerlendirmelerde bulundu. Hayatın her 
alanında olması gereken görgü kurallarının sanal alanda da uygulanma 

zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Herischi, çok az kişinin konunun öneminin 
farkında olduğunu söyledi. Herischi, böyle bir gerekliliğin önemi üzerinde 
durulması, aileden başlayıp geniş bir yelpazede bir farkındalık yaratılması 
gerektiğini belirtti.  “Aslında profesyonel kimlik bir bütündür ve içinde pek çok 
unsuru barındırır. Teknolojik görgü kurallarına uymak da buna dâhildir” diyen 
Herischi’nin sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:
* Toplum içinde yaşadığımıza göre diğer insanlarla hayatı paylaşırken, 
iletişim kurarken onlara saygılı davranmak, birey olarak onlara değer vermek 
durumundayız. Onlardan da aynı özeni göstermelerini bekleriz. Teknolojik 
iletişimin hayatımızdaki yeri giderek artıyor, hatta zaman zaman bizi esir 
aldığını söylemek bile mümkün. Bu alanda özgürlüğün yanlış anlaşıldığını, 
bir başıboşluğun yaşandığını söyleyebiliriz. Aslında teknolojik araçlar iletişimi 
kolaylaştırarak, kişilere diğer insanlarla sürekli bir aradaymış duygusu verse 
de bir anlamda yalnızlaştırıyor, bu yalnızlığın içinde diğer insanlar ve onlara 
önem verme konusu göz ardı edilebiliyor. Çevremizde cep telefonu ile baş başa 
kalmış, dünyadan kopmuş insanlar görüyoruz. 

Ya da bakıyorsunuz yanı başınızda birisi cep telefonuyla en özel konularını bağıra 
çağıra konuşabiliyor. Hayatımızın her alanında olması gereken görgü kurallarının 
burada da uygulanma zorunluluğu doğuyor. Ancak çok azımız bunun öneminin 
farkındayız. Şu anda en azında böyle bir gerekliliğin önemi üzerinde durulmalı, 
aileden başlayarak, kitle iletişim araçlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede bu 
konuda bir farkındalık yaratmaya yönelik çaba göstermeliyiz.
 
** Teknolojik iletişimle ilgili görgü kurallarının neler olduğu yerine beni en çok 
rahatsız eden dikkatsizliklere değinmek istiyorum. 
Cep telefonu artık, elimiz, ayağımız gibi bir uzvumuz oldu neredeyse. Ondan 
bir saniye bile ayrılamıyoruz. Sürekli ama sürekli her yerde, hep bir şeyler 
konuşuyoruz. Saatlerce sohbet ediyoruz ama bunu yaparken diğerlerinin bundan 
rahatsız olacağı aklımıza bile gelmiyor. İş hayatında durum daha vahim tabii. 
Geçen hafta bir bakanlıkta katıldığım toplantıdaki yöneticilerin çoğu toplantı 
sırasında sürekli telefondan haberleştiler, mesajlar yazdılar, mailler attılar ve 
büyük bir ihtimalle Facebook’ta dolaştılar. 
Cep telefonları ile İnternet’e de girilebildiği için görgü kuralları sadece 
“telefonunuzu kapalı tutun” ya da “sessize alın”dan ibaret olmuyor.
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Sadece iş hayatında değil sosyal hayatımızda bile mutlaka yakınımız da bir 
telefon bağımlısı oluyor, sürekli konuşuyor, mesaj atıyor, e-postalarını okuyor 
ya da fotoğraf çekip sosyal ortamlarda yayınlıyor. Güya birliktesiniz ama aslında 
değilsiniz. Ayrıca çektiği sizin fotoğrafınız da olabiliyor. Bunun için sizden 
izin almak aklına bile gelmiyor. Cep telefonlarının yanlış kullanımları ile ilgili 
rahatsızlıklar da günden güne artıyor. Toplu taşım araçlarında, lokanta, pastane 
gibi yerlerde sürekli konuşup etrafı rahatsız edenler, telefonla aradığında uygun 
olup olmadığınızı sorma gereksinimi duymayanlar ya da olur olmaz zamanlarda 
arayanlar, telefona cevap verilemeyen durumlarda daha sonra cevaben 
aramayanlar… Ne yazık ki liste uzar gider. Bu alandaki görgü kuralları bu tür 
listelerden yola çıkarak belirlenebilir.
Sosyal medya kişilerin, kurumların, markaların kendilerini ifade ettiği, 
diğerlerini takip ettiği sanal bir alan, günümüzde pek çoğu bu mecrada yer 
alıyor. Alanın sanal olması kuralsızlık anlamına gelmemelidir, yani sosyal 
hayattaki gibi bu alanda da birtakım görgü kurallarına gereksinim vardır.
Ne yazık ki sosyal medyada da hepimizin değişik konularda şikâyetleri var. 
Bunlardan bazıları; size danışmadan çeşitli gruplara ekleyenler, sürekli 
bildirimlerde bulunanlar, yedikleri yemeğe kadar özel hayatları ile ilgili her tür 
fotoğrafı yayınlayanlar, fotoğraf yağmuruna maruz bırakanlar, deyim yerindeyse 
sizi bu yolla taciz edenler, yüz yüze olmamaktan yararlanıp saldırıda bulunanlar, 
en olmadık mesajı “beğen” işareti ile yanlışlıkla beğenenler, (diyelim ki 
bir ölüm ya da hastalık mesajını beğenmek gibi), devamlı sıkıntılı mesajlar 
verenler ya da basmakalıp aforizmaları ısıtıp ısıtıp sunanlar, sürekli olarak 
çok mutlu oldukları, çok eğlendikleri imajını vermek isteyenler, sanal ortamda 

çok fazla arkadaşı olmayı gerçek arkadaş kavramı ile karıştıranlar, istemediğiniz 
halde arkadaş listenize girmeye çalışanlar, mesaj yazarken özen göstermeyip yanlış 
anlamalara yol açanlar… Bunlar, ilk seferde akla gelen şikâyetler. İşin garip tarafı 
bunları yaparak rahatsızlık verdiklerinin farkında bile değiller.
Gelen e-postalara cevap vermemek, postaları yönlendirirken ya da toplu mesaj 
gönderirken diğer adresleri gizlememek, büyük harf kullanımının yüksek sesle 
bağırmak anlamına geldiğini bilmeden bağırıp durmak ya da bir başkasının özenle 
hazırladığı bir mesajı kaynak göstermeden yayınlamak da sıkça yapılan yanlışlıklar.
      
*** Profesyonel hayatta da sosyal hayatta olduğu gibi etrafımızdakilere 
gösterdiğimiz özen ve saygı kişiliğimizi, kimliğimizi belirler, neredeyse bir çeşit 
CV oluşturur. Aslında profesyonel kimlik bir bütündür ve içinde pek çok unsuru 
barındırır. Teknolojik görgü kurallarına uymak da buna dâhildir. Kişinin; işine, 
mesleğine, profesyonel hayata, diğer çalışanlara, yöneticilerine, iletişim içinde 
bulunulan kurumlara, dış dünyaya gösterdiği dikkat, özen ve saygıyı ya da tersini 
anlatır. İş hayatı dışındaki özel paylaşımların profesyonel hayatı da etkileyeceği göz 
ardı edilmemelidir. Örneğin özel hayatınızla ilgili bir mesaj ya da fotoğraf sizinle ilgili 
oluşmuş olan olumlu imajı bir anda yerle bir edebilir. Artık insan kaynakları birimleri 
eleman alımlarında bile sosyal paylaşım ortamlarındaki gönderileri dikkate alıyor. 
Kimi zaman iş yerinde ne kadar sıkıldığınızı anlatan bir mesaj bile sizi zor durumda 
bırakabiliyor. Ayrıca yöneticilerle Facebook’ta arkadaş olmanın bir anlamı olduğunu 
da zannetmiyorum.
Sosyal medya kullanımı yeni bir mecra olarak çoktan markaların hayatında yerini 
aldı, hatta ayrı uzmanlık alanları ortaya çıktı. Bu alan da diğer mecraların yanında 
doğru olarak kullanıldığında marka imajını yaratmaya ve korumaya büyük yarar 
sağlayacaktır, yeter ki mecranın özelliklerine uygun çalışmalar yapılsın.
  
**** Sanal ortamlarda yapılan yazışmalarda yerli yersiz kısaltmalarla sıklıkla 
karşılaşıyoruz, bazıları tam bir formül gibi çözmek için zamana ihtiyaç oluyor. Hız 
çağında olduğumuz hepimizin bildiği bir gerçek ama zamana karşı yarışacağız 
diye Türkçeyi bu kadar bozmaya hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Kısaltmalar 
bir amaca hizmet ediyorsa belki kabul görebilir ama kelimelerin okunduğu gibi 
yazılmaları doğru yazılıştan iyice uzaklaştırıyor. Bu tür kelimeleri gördüğümde 
yazanın aslında nasıl yazıldığını bilmediğini düşünüyorum. Noktalama işaretleri 
ve dilbilgisinin genel kurallarında durum daha da üzücü.  Türkçe konusunda fazla 
özen göstermiyoruz. Konuşurken de yazarken de kimi zaman tercüme ediyormuş 
gibi konuşuyoruz. Araya yabancı dilden kelimeler serpiştirmek, özellikle İngilizce ile 
Türkçeyi birleştirerek değişik bir dil türetmek örneğin download etmek gibi ya da 
kelimeleri aslında İngilizceymiş gibi yazmak benzeri birçok sorunumuz var.

Türkçenin doğru kullanımının yalnızca sanal ortamda değil her alanda sağlanmasının 
önemi vurgulanmalı. Ana dilini doğru kullanamayan kişi her şeyden önce kendisini 
doğru ifade edemez. Yabancı dil bilmek tabi ki önemli ama önce kendi ana dilimizi 
yazarken ve konuşurken doğru kullanmak zorundayız. Eğitimin sürekli olduğundan 
yola çıkarak bu alanda da bizlere doğrusunu öğreten ya da hatırlatan ortamlar olmalı 
ki hayatımızın özü olan iletişimle ilgili sorunlar yaşamayalım.  
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