YORUMLAR
KİTAPLAR HAKKINDA NE DEDİLER?
İNSAN SANATI – Etkili İnsan Olma Yol ve Yöntemleri
Sayın Nihat Aytürk, İnsan Sanatı – Nitelikli ve Etkili İnsan Olma Yolları isimli kitabınızı internette görünce
hemen aldım ve okudum. Yeni evliydik. Evliliğimiz iyi gitmiyordu. Kitabınızı okuyunca benim de
hatalarım olduğunu fark ettim ve düzelttim. Sonra eşime verdim: “Şu kitabı oku da, sen de insan ol!”
dedim. Eşim de okudu ve değişti. İyi bir insan, iyi bir eş oldu; evliliğimiz de kurtuldu. Size minnettarız. İyi
ki bu kitabı yazdınız, iyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Hülya Atik (İstanbul).
Saygıdeğer Hocam. 14 yaşındayım, İlköğretim 8. sınıfta okuyorum. “İnsan Sanatı” adlı kitabınızı okudum,
çok beğendim. Fevkalade süper bir kitap yazmışsınız. Hayatım değişmeye başladı. İnsanlarla iletişim
kurmada artık daha rahatım, daha dayanıklı ilişkiler kuruyorum. Kitabınızdan büyülendim. Böyle güzel bir
kitap yazdığınız için çok teşekkürler. Hayrullah Berrak, İzmir.
Sayın Nihat Aytürk, Değerli eseriniz İnsan Sanatı isimli kitabınızı çok beğenerek, nerdeyse bir solukta
okudum. Tekrar okuyacağım ve oğullarıma da okutacağım. Değerli kitabınızın Belediyelerce alınıp, yeni
evlenen çiftlere nikâh sırasında armağan edilmesi bence armağanların en güzeli olur. Başucu değil, elaltı
kitabı olarak düşünüyorum. Gençlerin her an okumaları gereken bir kitap. Bingül Adalığ, Nazilli e.
Öğretmen.
Saygıdeğer Büyüğüm. İbret alınacak ve her sayfasından yüzlerce sayfa kompozisyon yazılabilecek inci
değerindeki İnsan Sanatı kitabınızı okudum. Okudukça ibret aldım, tekrar tekrar okudum. Olayları ve
anekdotları tek tek hafızamda canlandırdım. Keşke bu kitabı 10-15 sene evvel yazsaydın da ben de o zaman
okusaydım. İnanın çok daha değişik bir insan olurdum. Konumum ve mevkiim daha değişik olurdu. İnanın,
evde eşim bu Kitabınızı okuduktan sonra bendeki bu değişikliği fark etti. Minnettarım Size. İlk okuyuşta
önemli yerlerin altını çizmemiştim. Şimdi tekrar okuyorum ve iki renkli kalemle çiziyorum. Kitabı tüm
arkadaşlara ve dostlarıma öneriyorum. Önümüzdeki ay Davranış Bilgisi kitabınızı da alıp okuyacağım. En
derin saygılarımı sunar, ellerinizden öperim. Engin Özlem - Aydın.
İnsan Sanatı'nı okurken, "Arka sayfada ne var?" diye hep merak ettim ve üç günde bitirdim: "Arkası yok
mu?" dedim. Bu yüzden ikinci defa okuyorum. Kitabı okumaktan kendimi alamıyorum. Harika bir eser.
Herkesin, özellikle bütün kamu görevlilerinin ve üniversite öğrencilerinin okuması gereken bir kitap.
Ellerine ve beynine sağlık. Saygı ve sevgilerimle. Mustafa Aytürk, Sultanhisar-Aydın.
Sayın Hocam, yeni kitabınız İnsan Sanatı tek kelimeyle Muhteşem. İnanamadım doğrusu. Hemen her
konuya değinmişsiniz. Diğer kitaplarınız gibi dolu dolu. Benim için adeta mücevher değerinde. Demek ki,
insan isterse üretebilir hem de bu kadar iyisini. Tebrikler ve binlerce teşekkürler. Kitabınızdaki tüm
bilgileri en iyi şekilde kullanacağımdan emin olunuz lütfen. Saygılar sunuyorum. Nuray Haytabaşı-Van
Değerli Hocam. Kitabınıza çok güzel bir isim koymuşsunuz: İnsan Sanatı. Bu isimden çok etkilendim.
İnsanlarla ilgilenmeyi sevdiğim için kitabınızı büyük bir zevkle okudum. Gerçekten hayatımızda basit ama
hep gözden kaçan noktalara değinerek güzel bir eser ortaya koymuşsunuz. Bir insanın yetişmesinde
annenin rolüne değinmenize çok sevindim. Mutlu olmada eş seçiminin önemine dikkat çekmenizi takdir
ettim. Dünyanın en güzel hediyesini alsaydım belki bu kadar sevinmezdim. İnsanların gittiği yerlerdeki
âdetlere uyması gerektiğinden söz etmişsiniz: Şehirliyle şehirli, köylüyle köylü olabilmek. Kendinizden
güzel örnekler vermeniz de dikkatimi çekti. İnsanlara böyle güzel eser ortaya çıkardığınız için sonsuz
teşekkürlerimi sunarım. Sonsuz saygılarla. Saliha Demirci, Gebze-Kocaeli.
Çok Sevgili Nihat Aytürk, Nitelikli ve Etkili İnsan Olma Yolları-İNSAN SANATI kitabını bir solukta
okudum. Hayatımda en kısa sürede okuduğum kitap oldu. Çünkü kitap çok iyi araştırılarak yazılmış;
verilen örnekler, anlatılan olaylar özenle seçilmiş; kelimeler ve cümleler sarraf vitrinindeki mücevherler
gibi dizilmiş; üslup öylesine akıcı ki, okumaya başlayınca insan elinden bırakmıyor. Kitap 7'den 70'e
herkesin yararlanacağı ve zevkle okuyacağı konularla süslenmiş. Kitabın alanında tek olduğunu
düşünüyorum. Çok başarılı buldum. Başarılarının devamını dilerim. En içten sevgilerimle. Abdülcelil
Kaya, Karşıyaka-İzmir.

Nihat Bey, İnsan Sanatı adlı kitabınızı kısa bir süre önce aldım ve severek okumaya devam ediyorum.
Uzun zamandır aradığım öğretici bir kitap. Günümüzde o kadar çok insan kişisel gelişim ve psikoloji kitabı
yazıyor ki, sizin biyografiniz bana ışık oldu. Şüphesiz deneyimleriniz çok ve bu bile beni mutlu ediyor.
Türk insanının genel özelliklerini ve bakış açılarını o kadar güzel özetlemişsiniz ki, onları arkadaşlarıma
anlatınca onlar da hemen kitabı okumak istediler. Şimdiden size teşekkürler. Serkan Karabaş-İstanbul
Sayın Nihat Aytürk, İnsan Sanatı kitabınızı büyük bir zevkle okuduk. Hayata bakış açınızı takdir ediyoruz
ve bize öncülük ettiğinize inanıyoruz. Fikir ve düşüncelerimizi öyle etkilediniz ki, aramızda sürekli sizden
ve düşüncelerinizden bahsediyoruz. Bu kitabınızı okuduktan sonra yepyeni bir Gamze ve Hilal doğdu.
Artık yere daha emin ve sağlam adımlarla basıyor ve ne yapacağımızı bilerek yürüyoruz. En içten
dileklerimizle size başarılar diliyoruz. Saygılarımızla. Gamze İriç ve Hilal Aktolun, Aydın.

YÖNETİM SANATI – Başarılı Yönetim ve Yöneticilik
Sayın Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı kitabınızı 3. kez satın aldım. 2'sini arkadaşlarıma hediye ettim. Bugün
üçüncü defa okumayı bitirdim. Kitabınızı yılda bir kez mutlaka okuyorum. Tüm çalışma yaşantınızdaki
tecrübelerinizi bu kadar anlaşılır, akıcı ve onlarca kitaptan örneklerle anlatıp bizi aydınlattığınız için size
teşekkür ederim. Kitabınız, bugüne kadar sahip olduğum ve bana yardımcı olan en değerli kitap. Tekrar
teşekkürler. Erhan Gökyıldırım. Adapazarı.
Yönetim Sanatı, yöneticilerin ve yönetici adaylarının faydalanabileceği bir kitap. Bazı fakülte ve
yüksekokullarda seçmeli ders ya da zorunlu ders olarak da okutulduğunu biliyorum. Sade ve kolay anlaşılır
bir dili var. İşyerlerinde astlarla ya da üstlerle modern ve sağlıklı bir iş ilişkisinin nasıl kurulabileceğini
anlatıyor. Artık günümüzde özellikle büyük firmalar yöneticilerine psikolojik formasyon aldırtıyorlar ya da
psikolojik formasyon almış olan yönetici adaylarını tercih ediyorlar. Levent Akçin. www.kitapyurdu.com
Sayın Nihat Aytürk, Yönetim Sanatı kitabınızı okumuş olmaktan son derece memnunum. Kamu personeli
olarak, Kitabınızın bana verdiği ışık için size teşekkürü bir borç biliyorum. Bana kattığınız bilginin çevremi
ısıtacağı düşüncesindeyim. Sizi takip etmeye devam edeceğim. Samsun, Tuba Karakuşluoğlu
Muhterem Nihat Bey. Yayımlamış olduğunuz Yönetim Sanatı’nı hemen aldım ve çok beğendim. Bundan
bir ay evvel Kaymakam A. Haydar Öner Bey de Ankara’da aramış, bulmuş ve almış. O da takdir ediyor.
Yeni eserlerle başarılarınızın devamını diler, saygılar sunarım. İ. Üçüncüoğlu, Giresun
Yönetim Sanatı adlı eserinizi okudum. Yılların emek ve tecrübelerini böyle bir eserde toplamanızı ve
idarecilerin hizmetine sunmanızı takdirle karşılıyorum. En iyi rehber ve başucu kitabı olarak eserinizi
muhafaza edeceğim. Daha nice böyle değerli eserler yayımına muvaffak olmanızı diler, saygılarımı
sunarım. S. Kaya, İstanbul.
Muhterem Hocam. Yönetim Sanatı gibi bir eseri meydana getirmiş olduğunuz için size çok teşekkür
ediyorum. Şu anda üçüncü kez eserinizin altını çize çize okuyorum. Her okuyuşumda yeni bir şeyler
alıyorum. Allah sizi bütün işlerinizde muvaffak etsin. Saygı ve sevgilerimle. E. Bozkaya, Siirt.
Sayın Nihat Bey. Yönetim Sanatı adlı eseriniz sahasında gerçekten şahane bir eser. Yönetim konusundaki
verimli çalışmalarınızla sürekli takdir topluyordunuz. Eserinizle yönetim sanatınızı başkalarına da
sunmanız ayrıca şayanı takdirdir. Kitabınızı bütün çevreme tanıtıyorum. Selâm ve saygılarımı sunar,
başarılarınızın devamını dilerim. H. Başoğlu, Krdz. Ereğli
Sayın Nihat Aytürk. “Yönetim Sanatı” isimli kitabınızın, hayatımın bundan sonraki safhaları için
yararlanacağım bir elkitabı olacağı kanaatini taşıdığımı ifade ederim. Verdiğiniz bu üründen dolayı sizi
kutlar, saygılar sunarım. E. Arık, Lyon/Fransa.
Değerli Hocam. Yazdığınız Yönetim Sanatı kitabı tek kelime ile hârika. Özellikle biz yöneticiler için çok
çok yararlı. Böyle bir eser yazdığınız için sizi candan kutlarım. Şahsen ben idarî işlerde daraldığım,
bunaldığım yerde sık sık eserinize başvuruyorum. Kitabınızdan 10 adet aldım, arkadaşlarıma dağıttım.
Saygılarımla. A. Arslan, Ardahan.
Sayın Nihat Aytürk. Kamu Yönetimi Uzmanı. Bizim için değeri çok büyük olan Yönetim Sanatı adlı eseri
bize kazandırdığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. İnanıyordum ki bu eser her yönetici için ışık,
rehber ve başarının anahtarı olacaktır. Bu nedenle, her yöneticinin ihtiyaç duyduğu, hemen yanı başında
bulundurması gerekli bir elkitabı niteliği taşımaktadır. Doç. Dr. F. Kayadibi, Kocaeli

PROTOKOL YÖNETİMİ - Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları
Protokol Yönetimi kitabıyla tanıştığım gün, daha sonra değerli hocam Nihat Aytürk’ü tanıma şansını elde
ettiğim gün, “akıl, bilgi ve nezaketin birleştiği birinci sınıf insan” dedim. Bu kitapta en beğendiğim taraf
bilgilerin, yaşanmış olaylarla örneklenmesiydi. İşim ve mesleğim gereği protokol kurallarıyla iç içe yaşıyor
olmam, bilgilerimi sürekli taze tutmamı gerektiriyor. Bazen meslek yaşamınızda bir kere karşılaşacağınız
olaylar da olabiliyor. İşte bu tür olaylarda bir cankurtaran bu kitap. Tüm yöneticilerin ve yönetici adaylarının
bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Yazdıklarını bil-fiil uygulayan ve üzerinde olağanüstü gerçekçi
duran ender insanlardan birisi olan sevgili hocama en derin saygılarımla. Bilginize ve emeğinize sağlık. Gülay
Gündeay. Adnan Menderes Üniversitesi, Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Aydın.
Sayın Hocam, Protokol Yönetimi adlı kitabınızdan çok şey öğrendim ve öğrendiklerimi öğrencilerimle
paylaşma imkânına sahip oldum. Yıllardır halkla ilişkiler öğrencileri için protokol bilgisinin ne kadar
önemli olduğu söylenmiştir. Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler Programına Protokol Yönetimi dersi de
almış bulunmaktadır. Akıcı ve harika örneklerle dolu kitabınızdan ders kitabı olarak yararlanmaktan gurur
duyuyorum. Öğrencilerim de aynı duygular içerisindeler. Elinize, yüreğinize sağlık. Saygılarımla. S. Ü.
Öğretim Görevlisi Selcen Vodinalı, Sakarya.
Sayın Hocam, Protokol Yönetimi kitabını elimden, adınızı dilimden düşürmüyorum. Bizlere katkılarınız
için sonsuz teşekkürler. Nagehan Şahin, Muğla Üniversitesi Genel Sekreteri.
Protokol Yönetimi - Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları adlı kitabı büyük bir zevkle okudum. Gerçekten
çok iyi bir çalışma. Gerek içerik, gerek sistematik ve gerekse kapsam olarak gerçekten çok takdir edilecek
bir çalışma. Böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiğinizden dolayı tebrik eder, teşekkürlerimi sunarım. Ersin
Kaplan, İzmir.
TODAİE’nin WEB sitesini incelerken “Protokol Yönetimi” adlı kitabı gördüm ve hemen temin ettim. Bir
hayat arkadaşı gibi yanımdan hiç ayırmayarak çok önemli bilgiler edindim. Bize sağlamış olduğunuz bu
eşsiz bilgi kaynağı için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Recep Özgül. Tarım İl Müdürlüğü, Konya.
Protokol Yönetimi kitabını büyük bir zevkle okudum. Her zaman bir başvuru kitabı olarak bölüm bölüm
yeniden okumaktayım. Bürokratik, diplomatik ve akademik tecrübelerinizi kitabınıza aktararak okuyucuyla
paylaştığınız için size içtenlikle teşekkür ederim. Protokolü hayatının her alanında yaşayarak uygulayan siz
değerli hocama yeni eserlerinde başarı dilerim. Saygılarımla. İsrafil Koçak, Sosyal İşler Md. V. TODAİE.

DAVRANIŞ BİLGİSİ - Sosyal Yaşamda Davranış Kuralları
“Nihat Aytürk’ün Nobel Yayınlarından çıkan DAVRANIŞ BİLGİSİ - Sosyal Yaşamda Davranış Kuralları
isimli eserini okudum. Bu değerli kitabı sizin de okumanız gerektiğini düşünüyorum. Bu kitap insan
kalitemizin, davranış edebimizin gelişmesine ve atalarımızın düzeyine yükselmesine büyük katkı
sağlayabilir. Sokakta nasıl yürümeli, araca nasıl binmeli, kişilere nasıl davranmalı, nasıl selamlamalı,
uğurlamalı; giyimde kuşamda, davranışta nelere dikkat etmeli… Evde, otelde, sokakta, cenazede, sofrada,
törenlerde, davetlerde, ziyaretlerde, telefon ederken, mektup yazarken hangi saygı ve edep kurallarına
ihtiyacımız var? Anne-babalar sorumludur. Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. İnsana davranış edebi
kazandırılamıyorsa fizik, kimya öğretmek hayırlı bir nesil yetiştirmeye yetmez.” Dr. Muhammed Bozdağ.
(Yazar. Star Gazetesi, 09 Kasım 2007)
Sayın Nihat Aytürk. Protokol Yönetimi kitabınız iş yaşamımda; Davranış Bilgisi (Sosyal Yaşamda
Davranış kuralları) kitabınız sosyal yaşamımda “Ne yapmam, nasıl davranmam gerekiyor” dediğim
zamanlarda bana hep yardımcı oldu. Benim en çok yararlandığım bir kitap oldu ve olmaya devam ediyor.
Her iki kitap, insan yaşamının bütün zamanlarında faydalanılacak bilgi birikimiyle dolu. Emeğinize
teşekkür ederim. Saygılarımla. M. Gökdemir. İstanbul
Nihat Bey, Davranış Bilgisi - Sosyal Davranış Kuralları kitabınızı okudum. Kitabınızı okuduktan sonra
toplumda ve iş hayatımda davranışlarım çok farklı oldu. Kitabınız beni çok etkiledi. Size çok ama çok
teşekkür ederim. Bundan sonra tüm kitaplarınızı okumaya özen göstereceğim. Başarılar dileğiyle. M.
Çekin. İzmir.

SEMİNERLER HAKKINDA NE DEDİLER?
PROTOKOL YÖNETİMİ SEMİNERİ
Sayın Nihat Aytürk, Adana Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Protokol Kuralları ve İletişim
konulu seminerde bizleri aydınlatarak özel ve sosyal hayatta bize nasıl davranmamız gerektiğini
anlattığınız için gerçekten çok mutlu oldum. Şu an sizlere hayranlık ve takdirlerimi anlatmaya kelimeler
bulamıyorum. Gerçekten çok istifade ettim. Çok çok teşekkür eder, sağlıklı, mutlu bir hayat geçirmenizi
temenni ederim. Hasan Öztürk, Yüreğir Cumhuriyet Lisesi Müdürü, Adana.
Saygıdeğer Nihat Aytürk Hocam, Protokol Yönetimi Seminerinize katılarak sizi tanımaktan dolayı onur
duymuş ve hayranınız olmuş öğrencinizim. İyi ki varsınız ve bu kadar vericisiniz Sayın Hocam. Tekrar
teşekkür ediyor ve sizi saygıyla selamlıyorum. EROL Karadağ.
Sayın Nihat Aytürk, TODAİE'de vermiş olduğunuz "Protokol Yönetimi Semineri"ne katılanlardan biriyim.
Bu seminere ben, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans
öğrencileri için ilk kez vereceğim "Protokol ve Yaratıcı Drama" dersine hazırlık amacıyla katılmıştım.
Seminerin bana faydalı olacağına (kitabınızı da önceden gördüğüm için) bütün kalbimle inanıyordum zaten
ama, bu kurs beni tahminlerimin ötesinde etkiledi. Protokol dünyasına bakış açımı tamamen değiştirdiniz.
Her şey için tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Tekrar karşılaşmak dileğiyle saygılarımla. Serpil Aygün
Cengiz, Ankara.
Sayın Nihat Aytürk, Bankamızda düzenlenen ''Amirler Eğitimi'' kapsamında verdiğiniz protokol derslerinde
zaman nasıl geçti hiç anlayamadık. Günlerce bile sürse sizi zevkle dinlerdik. İnanın her söylediğiniz
aklımda çok rahatlıkla kaldı. Ve de uygulamaya çalışıyorum. Meğer ne çok bilmediğimiz kural varmış.
Teşekkürler... Hatice Aynacı.
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Müfettişleri için düzenlenen “Protokol Yönetimi Semineri”nin
sonucu hızlı bir şekilde alınmaya başladı. Seminerde alınan bilgiler anında davranışa dönüşerek
uygulamaya konuldu. (TEM-SEN Eğitim ve Denetim Dergisi, Sayı- 17)

RESMİ YAZIŞMA VE RAPOR YAZMA KURALLARI SEMİNERİ
Çok değerli Nihat Aytürk Hocam, "Resmi Yazışma ve Rapor Yazma Kuralları" seminerinize iyi ki katıldık.
Hem sizi tanımış olduk hem de yaşanmışlığınızı katarak anlattığınız bilgi deryanızdan damlalar içtik.
Verdiğiniz bilgiler ışığı altında yeniden donandık. Ülkemizde yetişen sizin gibi değerli büyüklerimin
varlığından ve çalışmalarından kıvanç duydum. Seminerlerin arkasında bıraktığınız iz çok önemli ve
mutluluk verici. Hep seminerler böyle olsa dedik. Şunu açıkça söylemeliyim ki, sizin gibi dünyayı
kucaklayarak bakan ve anlatan az insan var. Gezmiş, görmüş, deneyim edinmiş ve bunları en güzel biçimde
paylaşmış bir hocamızla karşılaştık. İçtenliğin ve gerçekliğin olduğu her yerde zamanın su gibi akıp
gittiğini gördük. Nasıl bitti seminer anlamadık. Zamanı hiç fark etmedik. İnternette bulunan sitenizi
inceledim. Birbirinden değerli çalışmalarınız için tüm aynı duygu ve düşünceleri paylaşan arkadaşlarım
adına teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Hep var olun. Emeğinize o güzel düşünceleri paylaşan
beyninize sağlık. Sonsuz teşekkürler. Ankara, Şeriban Ebem.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SEMİNERİ
Sayın Hocam, Atatürk Üniversitesi'nde vermiş olduğunuz "Yönetici Sekreterliği Semineri"ne katılarak özel,
sosyal ve resmi ortamlarda bulunurken çok küçük detayların yaşantımızı nasıl etkilediğini şık örneklerle
bizlere anlattığınız değerli bilgilerinizden faydalanmış bulunmaktayım. Bana ve arkadaşlarıma zaman
ayırdığınız için size naçizane teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Zühal Kelkitli, Erzurum.
Sayın Hocam, verdiğiniz Sekreterlik Seminerine katılıp sizi tanımış olmaktan ne kadar büyük haz
duyduğumu ifade etmeye kelimelerin yetmeyeceğini biliyorum. Muhteşemdiniz. Değerli vaktinizi ayırıp
bizlerle paylaştığınız bilgileriniz için arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, muvaffakiyetlerinizin devamını
diliyor, saygılarımın kabulünü istirham ediyorum. Serpil Özkaş. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

