
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

T.C. 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
 

 
“Sosyal Hayatta Davranış Kuralları 2” 

Proje Kodu: 62541583EFCFA 

SONUÇ RAPORU 

 
Proje Yürütücüsü: 

Öğr. Gör.Yıldız ERZİNCANLI 
Aşkale Meslek Yüksekokulu 

 
Araştırmacılar: 

Fatma ATSAK ( Öğrenci) 
Erhan DUMAN ( Öğrenci) 
Lütfiye KIRIKLI ( Öğrenci) 
Açelya İŞLİYEN ( Öğrenci) 

Esma Yiğit ( Öğrenci) 
 

 

Mayıs, 2022 

ERZURUM



1  

İÇİNDEKİLER 

Önsöz ............................................................................................................................................... 2 

Özet  ................................................................................................................................................. 3 

Abstract (İSTEĞE BAĞLIDIR. DİLERSENİZ DOLDURUNUZ.)………………………………4 

Materyal ve Yöntem  ....................................................................................................................... 5 

Proje Uygulamasına Ait Görseller .................................................................................................... 6 

Sonuçlar ......................................................................................................................................... 17 

  



2  

ÖNSÖZ 

Her insan özel, sosyal, kurumsal ve kamusal (resmî) alanda yaşar. Özel yaşamda ailenin 

kurallarına; sosyal yaşamda sosyal kurallara (örf ve âdetlere; saygı, görgü ve nezaket kurallarına), 

kurumsal yaşamda çalıştığı kurum, kuruluş veya işletmenin norm ve kurallarına uyar. Çünkü 

kişinin davranışlarına yaşadığı toplumda çevresi; çalıştığı kurum veya işyerinde yönetici, amir 

veya işverenleri müdahale eder. Bu yüzden sosyal, kurumsal ve kamusal norm ve kurallara 

uymayan kişiler toplum tarafından dışlanır, ayıplanır; iş yaşamında uyarılır, cezalandırır; 

gerektiğinde işten çıkarılır. Toplumsal yaşamda sosyal davranış kurallarına uymak ve uygun 

davranmak; toplum içinde birlikte yaşamanın, kurumsal yaşamda başkalarıyla birlikte çalışmanın 

doğal ve yasal gereğidir. Bu nedenle sosyal yaşamda saygı, görgü ve nezaket kurallarına; iş 

hayatında kurumsal norm ve kurallara uymak gereklidir. Çünkü bir insanın toplumsal ve kurumsal 

kurallara uygun davranması, onun sosyal bir varlık olmasının doğal ve sosyal bir gereğidir. Bu 

yüzden toplum içinde yaşayan her insan kendiliğinden ve doğal olarak, içten ve samimi olarak 

sosyal davranış kurallarına uymalıdır. Bu kuralların amacı; bireysel, kurumsal ve ulusal onuru 

saygınlığı korumaktır. Kamusal hayatta protokol ve sosyal davranış kurallarını bilmek insana 

güven verir; saygınlık kazandırır. Bu kurallara uyan kişiler, iş hayatında ve sosyal hayatta hemen 

fark edilir. O halde davranış kurallarıyla  ilgili yapılacak projeler ve bu konuda çalışmaların 

planlanması büyük bir önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Toplumsal yaşamda sosyal davranış kurallarına uymak ve uygun davranmak; toplum 

içinde birlikte yaşamanın, kurumsal yaşamda başkalarıyla birlikte çalışmanın doğal ve yasal 

gereğidir. Bu nedenle sosyal yaşamda saygı, görgü ve nezaket kurallarına; iş hayatında kurumsal 

norm ve kurallara uymak gereklidir. 

 Bu doğrultuda " Sosyal Hayatta Davranış Kuralları 2" projesi ile Aşkale İMKB yatılı 

ortaokulu 7.sınıf öğrencilerinden oluşan çalışma grubunun sosyal davranış konusunda temel 

kuralları, bilgileri, ilkeleri ve uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte insanları 

bireysel hayatında daha mutlu ve doyumlu kılan, yoğun insan ilişkilerinin yaşandığı çalışma 

hayatında ise etkin, verimli ve başarılı kılan sosyal davranış kalıplarını öğrenmelerine yardımcı 

olmaktır.  

Bu proje Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Davranış, Protokol, Sosyal hayat 
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ABSTRACT 

To comply with the rules of social behavior in social life and to behave 

appropriately; It is a natural and legal requirement to live together in society and to work 

with others in corporate life. For this reason, respect, etiquette and courtesy rules in social 

life; It is necessary to comply with corporate norms and rules in business life. 

 In this direction, with the "Rules of Conduct in Social Life 2" project, the study 

group consisting of 7th grade students from Aşkale ISE boarding secondary school is to 

learn the basic rules, information, principles and practices on social behavior. In addition 

to this, it is to help people learn social behavior patterns that make them happier and more 

satisfied in their individual lives and effective, productive and successful in their working 

life where intense human relations are experienced. 

This project was supported by Atatürk University Social Awareness Projects. 

 

Keywords: Behavior, Protocol, Social life  
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Proje ekibi tarafından 11.04.2022-30.05.2022 tarihleri arasında Aşkale Meslek Yüksek Okulu’nda 

gerçekleştirilmiştir.  

Projenin Uygulanışı 

Bu proje kapsamında okulumuz bünyesinde bu konuda gönüllü olan öğrenciler belirlenerek proje 

kapsamında verilecek olan eğitim için araştırma yapılmış ve 7. Sınıf öğrencilerinin seviyesine 

uygun sosyal hayatta davranış kuralları kapsamında sunum hazırlığı yapılmıştır. Proje kapsamında 

olan hedef kitlenin ilçe protokolüyle tanıştırılması kapsamında ilçe protokolüne öğrencilerimiz 

tarafından davetiye hazırlanmış ve ilçe protokolü davet edilmiştir. Sunumlar proje yürütücüsü 

denetiminde gönüllü öğrencilerle çalışılarak hazırlanmıştır. Hedef kitle olan Aşkale İMKB yatılı 

ortaokulu idaresi ile görüşüp projeye katılacak 30 öğrenci için gerekli izinler alınmıştır.  Aşkale 

İMKB yatılı ortaokulu idaresi ile proje günü belirlenmiştir. 12.05.2022 tarihinde Aşkale İMKB 

yatılı ortaokulu bünyesinde olan 30 öğrenci  Aşkale Meslek Yüksekokuluna getirilmiştir. Proje için 

başta ilçe kaymakamı olmak üzere tüm protokol proje alanı olan Aşkale Meslek Yüksekokuluna 

gelmiştir. İlk olarak sosyal davranış kuralları kapsamında öğrencilerin  farkındalıklarını artırmak 

için hazırlanan sunum okulumuz konferans salonunda verilmiştir. Sunum sonrası  okulumuz 

içerisinde kokteyl hazırlığı yapılarak hem 7. Sınıf öğrencileri hem ilçe protokolü hem de Aşkale 

meslek  yüksekokulu hoca, öğrenci ve idari personel kokteyle katılarak davranış kuralları 

kapsamında  tanışma töreni  gerçekleştirilmiştir. 
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER 

 

Sosyal davranış kurallarını içeren sunumun başlangıcı 
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Sunum anı 
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Sunum anı 
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Sunum içinde canlı örneklendirme 
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Sunum anı 
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Sunum sonrası kokteyl ( İlçe Protokolü,  olan Aşkale İMKB yatılı ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri, 

Proje ekibi, Aşkale Meslek Yüksekokulu personeli) 
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Proje kapsamında kokteyl saati 
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Proje kapsamında kokteyl saati 
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Proje kapsamında Aşkale İMKB yatılı ortaokulu 7.sınıf öğrencileri ve ilçe protokolü ile tanışma 

ve hediye verme anı  
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Proje kapsamında Aşkale İMKB yatılı ortaokulu 7.sınıf öğrencileri ve ilçe protokolü ile tanışma 

ve hediye verme anı  
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Proje sonu toplu fotoğraf çekimi  
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SONUÇLAR 

Sosyal  hayatta ve iş ortamında  protokolün yeri ve önemini konusunda farkındalık 

sağlamak, iş dünyasında  ve  sosyal hayatta kullanılan  protokol  bilgilerini  kazandırmak, bu 

bilgileri; uygun yer ve zamanda iletişim içinde bulunduğu kişi ve kurumlarla çalışırken davranış 

olarak sergileme ve uygulama becerilerini geliştirmek, sosyal hayatta davranış kurallarını 

öğretmek amacıyla hazırlanan " Sosyal Hayatta Davranış Kuralları 2" adı toplumsal duyarlılık 

projesi Aşkale Meslek Yüksekokulunda tüm ilçe protokolü ile hedef kitle olan Aşkale İMKB yatılı 

ortaokulu 7. Sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. 

  Projemiz ile 30 öğrenci sosyal hayatta davranış kuralları olan tanışma, el sıkma, davet 

ve ziyafet kuralları, bayrak protokolü, giyim protokolü, dini protokol gibi konular hakkında  onlar 

için hazırlanan etkili sunum sonunda eğlenerek, farkındalıkları artırarak bu konular üzerine bilgi 

düzeylerini artırmışlardır. Sunum sonunda öğrendikleri bilgileri uygulayabilmeleri için 

hazırlanan kokteyl ile resmi bir davete katılarak, ilçe protokolüyle tanışarak, ilçe protokolünden 

ve proje ekibinden hediye alarak öğrendiklerini uygulama imkanı bulmuşlardır. Bu proje ilçe 

protokolü tarafından takdir edilerek tekrar düzenlenmesi istenmiştir.  

Projemizi destekleyerek öğrenci ve öğretmenler için çok önemli bir aktivite ortamı 

sağladığından dolayı Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve 

Merkezi’ne teşekkür ederiz. 


