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TÜBİTAK ARDEB fonları, 
2016 yılı istatistik verilerinde 
Erciyes Üniversitesi, en çok 
destek alan ilk 20 üniversite 
arasında 7. sırada yer aldı. 

Yeni eğitim yılında Erciyes 
Üniversitesi’ne kayıt yaptıran 
öğrencilere ERÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muhammet Güven 
başarılar diledi.

ERÜ ye  in  en i 
kay t ya t
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ERÜ en çok destek alan 
7.üniversite oldu
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Osmanlı Dönemi’nde 
yapılan, Kayseri’nin en 
eski alışveriş merkezi 
olan Kapalı Çarşı, 
yangınlara, yıkılmalara ve 
restorasyon çalışmalarına 
rağmen varlığını aynı 
işleyişiyle sürdürerek, 
geçmişe ışık tutuyor.

smanl an ayse i ye kalan en eski a m  a al  Ça şen ile  e s a ala n a kul k i la n  ay nlat y
Türkiye’de ilk kez bisiklet 
düzeneği kurarak okul 
koridorlarının öğrenciler 
tarafından aydınlatılmasını 
sağlayan Cumhuriyet 
İlkokulu Müdürü Bayram 
Köksal, öğrencilerin fikir 
dünyasını geliştirerek, üreten 
nesil yetiştirmeyi amaçlıyor.
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İletişim e me ya al şmala n a ERÜ nün aşa s

Erciyes Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhammet Güven,  
Erciyes Üniversitesi’nin iletişim 
ve medya çalışmaları alanında 
yükselen başarısının bu konuda 
görev yapan akademisyenlerin 
yayın sayıları ve bu yayınlara 
yapılan atıf sayılarındaki 
artıştan kaynaklandığını 
belirterek, bu alanda yayın yapan 
akademisyenlere teşekkür etti. 
Türkiye genelinde yapılan 
çalışmalar arasında Erciyes 
Üniversitesi’nin iletişim ve 
medya alanında ilk kez ikinci 
olduğunu aktaran ERÜ İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Akdağ, üniversitedeki 
akademik çalışmaların, atıfların 
ve makalelerin görünürlüğünün 

değerlendirildiğini belirtti. 
Prof. Dr. Akdağ; “Bilimsel 
toplantılarda, konferanslarda 
ve seminerlerde yaptığımız 
çalışmalarla,  uluslararası 
dergilerdeki yayınlarımızla 
ERÜ’yü iyi bir konuma getirmeye 
çalıştık.” diyerek bu başarının 
sadece iletişim fakültesi ile sınırlı 
olmadığını söyledi. “ERÜ’nün 
vizyonunu ikinciliğe değil, 
birinciliğe taşımak istiyoruz. 
Rektörümüzün de katkılarıyla 
akademik bağlamda ve eğitim 
öğretim düzeyinde her türlü 
desteği sağlamaya çalışıyoruz.” 
diye konuşan Prof. Dr. Mustafa 
Akdağ, bu başarı ve gururu 
devam ettirmek istediklerini 
sözlerine ekledi.

ERÜ, üniversite derecelendirme
organizasyonlarından olan Times 

Higher Education (THE) 2017-2018 
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 
Türkiye’deki 22 üniversite arasından 

10. sırada yer aldı.
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ERÜ Araştırma Üniversitesi olarak belirlendi
 ta a n an üzenlenen  ka emik l  l ş eni n e a aşt ma 

üni e sitesi la ak eli lenen  üni e sitenin ekt üne  um u aşkan  Re e  
ayyi  E an ta a n an e at tak imin e ulunul u

‘Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Misyon Farklılaşması 
ve İhtisaslaşma Projesi’ 
kapsamında Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından 
belirlenen ‘Araştırma 
Üniversiteleri’, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklandı. 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde YÖK tarafından 
düzenlenen 2017-2018 Akademik 
Yılı Açılış Töreni’nde açıklanan 
10 üniversitenin rektörüne, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından berat 
takdiminde bulunuldu. 10 
araştırma üniversitesinden 
biri olan Erciyes Üniversitesi; 
Ankara, İstanbul ve İzmir 
bölgeleri dışında bu kategoriye 

giren tek üniversite oldu. 
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Yeni eğitim yılında Erciyes 
Üniversitesi’ne kayıt yaptıran 
öğrencilere ERÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven başarılar diledi.

Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) 2017 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 
(ÖSYS) ile 17 fakülte, 1 yüksekokul, 
9 meslek yüksekokuluna 9 bin 
901 öğrenci kayıt yaptırdı. Erciyes 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven, 2017 yılında 
yeni kayıt yaptıran öğrencilere, 
ülkenin iyi üniversitelerinden 
birine yerleştiklerini söyledi. Prof. 

Dr. Güven, “Üniversitemiz, çıtasını 
her geçen yıl yükselten, gerek 
eğitim ve gerekse bilimsel alanda, 
yaptığı önemli çalışmalarla adından 
sıkça söz ettiren Türkiye’nin sayılı 
üniversitelerindendir.” dedi. Rektör 
Güven, Erciyes Üniversitesi’nin, 
bulunduğu şehir ile bütünleşmiş, 
eğitim alt yapısını tamamlamış, 
araştırma geliştirmeye önem veren 
huzurlu ve güvenli bir üniversite 
olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: 
“ Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası 
derecelendirmelerde Türkiye’de 
ilk 7-9, Dünya’da ise ilk 600-800 
sıralama bandındadır. Anadolu’nun 
ortasında parlayan bir yıldız olan 

üniversitemizin değerli gençlerimizin 
de çaba ve gayretleriyle daha önemli 
yerlere geleceğine inanıyoruz.”

Birçok fakültede uluslararası 
düzeyde araştırmalar yapıldı

Erciyes Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal 
Apalak ise, Erciyes Üniversitesi olarak 
öğrencileri, daha üst bir eğitime en 
iyi şekilde hazırladıklarını ifade etti. 
Birçok fakültede uluslararası düzeyde 
araştırmalar yapıldığını aktaran 
Prof. Dr. Apalak; “Mezunlarımız, 
Türkiye’de farklı alanlarda başarıyla 
görev yapmaktadır. Mezun olan 
öğrencilerimizin bir kısmı ise birçok 
devlet ve vakıf üniversitesinin öğretim 
üyesi kadrosunu oluşturmaktadır.” 
şeklinde konuştu. Öğrencilere 
iyi bir eğitim yılı dileyen Apalak, 
konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Gerek 
üniversitemize yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerimize, gerekse eğitimlerine 
devam eden öğrencilerimize ve 
kendilerini büyük fedakârlıklarla 
yetiştirip bugünlere getiren ailelerine,  
gerek şahsım, gerekse ülkem adına 
teşekkür ediyorum.”

ERÜ’ye 9 bin 
901 öğrenci 
kayıt 
yaptırdı

ERİHA

YÖK tarafından düzenlenen 2017-2018 
Akademik Yılı Açılış Töreni’nde araştırma 
üniversitesi olarak  belirlenen 10 
üniversitenin rektörüne, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından berat 
takdiminde bulunuldu.

‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ 
kapsamında Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından belirlenen ‘Araştırma 
Üniversiteleri’, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde YÖK 
tarafından düzenlenen 2017-2018 
Akademik Yılı Açılış Töreni’nde 
açıklanan 10 üniversitenin 
rektörüne, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından berat 
takdiminde bulunuldu. 10 araştırma 
üniversitesinden biri olan Erciyes 

Üniversitesi; Ankara, İstanbul ve İzmir 
bölgeleri dışında bu kategoriye giren 
tek üniversite oldu. 

“ ERÜ, ileri teknolojilere sahip güçlü 
yatırımlar yapmaya devam etmektedir”
Prof. Dr. Güven; “Erciyes Üniversitesi, 
ortaya koyduğu toplum yararına Ar-
Ge vizyonu ile uyumlu olarak özellikle 
sağlık alanında yaptığı yatırımlarla 
ön plana çıkmış ve diğer alanlarda 
da uluslararası standartlarda ve ileri 
teknolojilere sahip güçlü araştırma 
altyapılarına yönelik yatırımlarına 
da kararlılıkla devam etmektedir.” 
şeklinde konuştu. Muhammet Güven, 
ERÜ’nün; Dünya’daki ve Türkiye’deki 
gelişmeleri yakından takip eden, 
ölçen ve ölçüm sonuçlarını politika ve 
uygulamalarına yansıtabilen stratejik 
yönetim anlayışını benimsemiş bir 
üniversite olduğunu vurguladı. 
Kurumsal politikaların katılımcı, 

dinamik ve stratejik yönetim anlayışı 
ile sürdürüleceğini ifade eden Rektör 
Güven, konuşmasını şöyle sonlandırdı: 
“Üniversitemizin bu tarihi başarısına 
kuruluşundan bugüne kadar katkı 
sağlayan tüm mensuplarımızı 
ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum.”

ERÜ Araştırma 
Üniversitesi 
olarak 
belirlendi

ERİHA

Turkishtime Dergisi’nin ‘Dünya’da Bilime 
Yön Veren 100 Türk’ araştırmasına giren 
Erciyes Üniversitesi bilim adamları, 
başarılarını anlattı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı 
Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda 
Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme 
Merkezi (KAYBİMER)  tarafından 
‘Bilime Yön Veren 100 Türk’ten Biri 
Olma Başarı Öyküsü’ konulu panel 
düzenlendi. Panele; ERÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan 
ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, ERÜ 
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Derviş Karaboğa, ERÜ Fen 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Soylak, İzzet Bayraktar 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun, 
KAYBİMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Füsun Acar ile akademisyenler ve 
öğrenciler katılım gösterdi.‘Bilime 
Yön Veren 100 Türk’ sıralamasına 
giren ERÜ Fen Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, 
başarılı bilimsel çalışmalarda, 
ulusal ve uluslararası işbirliğinin 
önemli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. 
Soylak; “Analitik kimyacı olduğum 
için analitik kimyanın çevreyle olan 
ilgisinden dolayı, çevre ve çevre 

kirliliği çalışmaları bizim temel 
çalışmalarımızı oluşturuyor.” şeklinde 
konuştu. Soylak, ağır metallerin 
ve bunların çevrede oluşturduğu 
kirlenmeleri araştırmanın ve 
geliştirilen yeni yöntemleri 
uygulayabilmenin temel hedefleri 
olduğunu ifade etti.

Panelin amacı araştırma görevlilerini 
daha çok çalışmaya teşvik etmek

Sıralamaya giren, ERÜ Mühendislik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Derviş Karaboğa ise, panelin amacının 

araştırma görevlilerini daha çok 
çalışmaya teşvik etmek olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Karaboğa,“Bugün 
en önemli hedeflerimizden birisi 
araştırma görevlilerini daha 
çok çalışmaya teşvik etmek.En 
azından bizim tecrübelerimizden 
faydalanmalarını sağlamak.” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından 
ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. 
Karamehmet Yıldız, ‘Bilime Yön 
Veren 100 Bilim Adamı’ sıralamasına 
giren Prof. Dr. Mustafa Soylak ve 
Prof. Dr. Derviş Karaboğa’ ya çiçek ve 
tablo takdim etti.

ERÜ bilim 
adamları 

başarılarını 
anlattı

ERİHA
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Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyologları 
1,5 yaşındaki çocuğun kalp kapakçığındaki 
yarığı ameliyatsız yöntemle kapatarak 
Dünya’da bir ilki başardı.

Ameliyatı gerçekleştiren Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Kardiyoloji 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nazmi Narin, 1,5 yaşındaki 
Mustafa’nın kalp kapakçığındaki 
yarığın doğuştan olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Narin; “Hastamızda kalp 
kulakçığı ile karıncık arasındaki 
kapak yapılarının sorunlu olmasından 
kaynaklanan problem vardı. Biz 
bunun çok erken dönemde tanısını 
koyduk. Tabi bu arada kalp 
kapakçığının üzerinde eskiden var 
olan ve ameliyatla kapatılamayan 
2 milimetre çapında yarık vardı.” 
diyerek bu durumun kalbin sol 
kulakçığı ile sol karıncık arasında 
var olan kapakta yetersizliğe yol 
açtığını aktardı.Kalpteki bu sorunun 
çözümünün cerrahi, yani açık kalp 
ameliyatı olduğunu belirten Narin 
sözlerine şunları ekledi; “Hasta bir kez 
açık kalp ameliyatı olmuş. İkincisi de 
sıkıntı olabilirdi. Ailenin de desteği 
ile çocuğun kalp kapakçığındaki bu 
sorunu ameliyatsız yöntemle kapatma 
kararı aldık. Hastanın kasığından 

girerek, kalp kapakçığındaki yarığı 
kapattık.” 

“Bu işlemi gerçekleştirmeseydik, ikinci 
kez açık kalp ameliyatı yapılacaktı”

Operasyonun başarılı geçtiğini 
dile getiren Prof. Dr. Nazmi 
Narin, literatüre bakıldığında 
hastaya yapılan girişimsel işlemin 
Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk 
olduğunu vurguladı. “Bu işlemi 
gerçekleştirmeseydik, ikinci kez 

açık kalp ameliyatı yapılacaktı.” 
diyen Prof. Dr. Narin, çocuklarda 
bu tip kalp hastalığının görünme 
sıklığının çok nadir olduğuna da 
dikkat çekti.Baba Erdem Erdoğan 
ise, çocuğunda sürekli morarma ve 
ciddi nefes darlığı şikâyetlerinin 
bulunduğunu belirtti. Erdem; 
“Oğlum doğduğu günden bu yana bu 
sıkıntıyı çekiyordu. Allah’ın izniyle 
ve hocamın gayretiyle çocuğum 
sağlığına kavuştu. Kendisine ve 
ekibine çok teşekkür ediyorum.” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

ERÜ çocuk 
kardiyologları 

Dünya’da bir 
ilke imza attı

ERİHA

Erciyes Üniversitesi, THE 2017-2018 
Dünya üniversiteleri sıralaması, iletişim 
ve medya çalışmaları kategorisinde, 
Türkiye üniversiteleri arasında ikinci 
sırada yer aldı.

Üniversite derecelendirme 
organizasyonlarından biri olan Times 
HigherEducation (THE) 2017-2018 
Dünya Üniversiteleri Sıralaması 
açıklandı. Sıralamaya Türkiye’den 
giren 22 üniversite arasında 10. sırada 
bulunan Erciyes Üniversitesi’nin 
(ERÜ) alan sıralamasındaki başarısı 
dikkat çekti. Erciyes Üniversitesi, 
daha önce giremediği THE sıralaması 

iletişim ve medya çalışmaları 
kategorisinde Türkiye üniversiteleri 
arasında ikinci sırada yer aldı. 
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muhammet Güven,  Erciyes 
Üniversitesi’nin iletişim ve medya 
çalışmaları alanında yükselen 
başarısının bu konuda görev yapan 
akademisyenlerin yayın sayılarıyla bu 
yayınlara yapılan atıf sayılarındaki 
artıştan kaynaklandığını söyledi. 
Rektör Güven; “Erciyes Üniversitesi 
sadece tıp, diş hekimliği ve 
mühendislik alanında değil, diğer 
alanlarda da yükselen grafiğe sahip bir 
üniversitedir.” diyerek şöyle konuştu: 

“Bilime, araştırmaya ve geliştirmeye 
büyük önem veren üniversitemizin, 
önümüzdeki yıllarda adından daha sık 
söz ettireceğine inancımız tamdır.”

“ERÜ’nün vizyonunu ikinciliğe değil, 
birinciliğe taşımak istiyoruz”

Türkiye genelinde yapılan 
çalışmalar arasında Erciyes 
Üniversitesi’nin iletişim ve 
medya alanında ilk kez ikinci 
olduğunu aktaran ERÜ İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Akdağ, üniversitedeki 
akademik çalışmaların, atıfların 
ve makalelerin görünürlüğünün 
değerlendirildiğini belirtti. Prof. 
Dr. Akdağ; “Bilimsel toplantılarda, 
konferanslarda ve seminerlerde 
yaptığımız çalışmalarla,  
uluslararası dergilerdeki 
yayınlarımızla ERÜ’yü iyi bir 
konuma getirmeye çalıştık.” diyerek 
bu başarının sadece iletişim 
fakültesi ile sınırlı olmadığını 
söyledi. “ERÜ’nün vizyonunu 
ikinciliğe değil, birinciliğe taşımak 
istiyoruz. Rektörümüzün de 
katkılarıyla akademik bağlamda ve 
eğitim öğretim düzeyinde her türlü 
desteği sağlamaya çalışıyoruz.” diye 
konuşan Prof. Dr. Mustafa Akdağ, 
bu başarı ve gururu devam ettirmek 
istediklerini sözlerine ekledi.

İletişim 
ve medya 
çalışmalarında 
ERÜ’nün 
başarısı

ERİHA



35 Avrupa ülkesinin üye olduğu Avrupa 
Çıraklık Birliği, çıraklık eğitiminin 
yaygınlaşmasını amaçlıyor.

30-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Malta’da düzenlenen Avrupa Çıraklık 
Birliği Yüksek Düzeyli Toplantısı’nda 
Erciyes Teknopark A.Ş.’nin de üyeliğe 
kabulü ilan edildi. 2013 yılında 
kurulan, içlerinde Türkiye’nin de 
bulunduğu, 35 Avrupa ülkesinin 
üye olduğu Avrupa Çıraklık Birliği, 
Avrupa genelinde çıraklık eğitiminin 
yaygınlaşması ve iyi uygulama 
örneklerinin üyeler arasında 
paylaşılmasını amaçlamaktadır. 
Birliğe üye olan 208 şirket arasında 
Airbus, Siemens, Tesco, Bosch, Cisco, 
Nestle, BASF, BMW, Lufthansa 
Technic, Enel, Safran, Axa, General 
Electric gibi alanında dünyada önde 
gelen şirketlerin bulunduğu bu birliğe 
katılım sözleşmesi Erciyes Teknopark 
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Hidayet Kiraz tarafından imzalandı.
İmza töreninin ardından Ahmet 
Hidayet Kiraz, birlik üyelerine 
teknopark hakkında kısa bilgiler 
vererek, Ar-Ge ve inovasyon projeleri 

için nitelikli personel ve araştırmacı 
yetiştirilmesinin önemine değindi.

Nitelikli iş gücü için eğitimin yanı sıra 
tecrübe de gerekli

Erciyes Teknopark’ın Avrupa 
Çıraklık Birliği’ne üye olmasıyla 
ilgili açıklama yapan Erciyes 
Teknopark A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, 
şunları söyledi: “Ülkemizde ara 
eleman ihtiyacının ve nitelikli iş 
gücünün önemi her geçen gün hızla 
artmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon 
projelerinin her birisi için nitelikli 
iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır. 
Nitelikli iş gücü için iyi bir eğitimin 
yanında uygulama tecrübesi de 
gerekmektedir.  İşte tam bu noktada 
ise iş yeri temelli çıraklık eğitiminin 
önemi ortaya çıkmaktadır.” Kiraz, 
birçok Avrupa ülkesinde, çıraklık 
konusunun, Türkiye’den farklı 
olarak lise dengi yaş gruplarından 
itibaren başlayarak, ileri yaşlarda 
da şirket içerisindeki eğitime 
dayanan modellerle uygulandığını 

söyledi. Ahmet Hidayet Kiraz, 
“Avrupa Çıraklık Birliği’ne (EAFA) 
üyeliğimizin kabulü ile Erciyes 
Teknopark olarak bölgedeki 
nitelikli personel yetiştirilmesi 
noktasında diğer EAFA üyeleri 
ile birlikte uygulamalı yeni iş yeri 
temelli eğitim projeleri üzerinde 
çalışmalarımıza hız vereceğiz.” 
diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Avrupa 
Çıraklık 

Birliği’ne üye 
olan ilk Türk 

şirket, Erciyes 
Teknopark 

oldu
ERİHA
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Harvard Society Listesi’ndeki tek Türk 
bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, Erciyes 
Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde 
öğrencilerle bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ)  Sabancı 
Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda 
ERÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme 
Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 
tarafından düzenlenen konferansa; 
ERÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fatih Altun, Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Serdar Önses, Dr. Canan 

Dağdeviren ve öğrenciler katılım 
gösterdi. Harvard Society Listesindeki 
tek Türk bilim insanı Dr. Canan 
Dağdeviren, herkesin doğduğu 
şehre benzediğini vurgulayarak 
şöyle konuştu: “ Ben İstanbul’da 
doğmuşum. İstanbul, Asya ve 
Avrupa’yı birleştiren köprü şeklindeki 
tek şehir. Ben de bir köprü gibiyim. 
Kalın, kıvrımsız, elektronik aletler ve 
kıvrımlı, biyolojik sistemler arasında 
bir köprü görevi görüyorum. Benim 
yaptığım aletler tamamen vücuda 
yapışabiliyor. Ve mekanik olarak 
hissetmeyeceğiniz, vücudunuzla 
uyumlu mekanik özelliklere sahip 

aletler yapıyoruz. Bu sayede vücut 
içindeki değişiklikleri hızlı bir şekilde 
doktorlara aktarabiliyoruz.” 

“İnsan sevdiği işi yaparsa başarısızlık 
gibi bir lüksü olamaz”

Hiçbir şeyin imkânsız olmadığına 
dikkat çeken Dr. Dağdeviren, 
“Benim hikâyem yıllar içinde 
okuduğum bir şiir içinde kendimi 
bulmamla başladı. Şiirde diyordu 
ki: ‘Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. 
Hatta bazen bir laboratuvarda 
kocaman gözlüklerinle, ellerin 
arkanda hiç tanımadığın insanlar 
için bir şeyler yapacaksın hatta 
ölebileceksin’ diyordu.” diyerek 
küçük yaştan itibaren bilime 
tutkulu olduğunu aktardı. İnsanın 
sevdiği işi yaparsa başarısızlık gibi 
bir lüksünün olmayacağının altını 
çizen Dağdeviren, konuşmasını 
şu sözlerle sonlandırdı: “Eminim 
aranızda başka işler yapmak isteyen 
veya başka bölümde okursa daha 
mutlu olacağını düşünen arkadaşlar 
vardır. Fakat bazı şeylere dolaylı 
yollardan da ulaşabileceğinizi 
söylemek istiyorum.”

Dr. Canan 
Dağdeviren, 
öğrencilere 
tecrübelerini 
anlattı

ERİHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes 
Üniversitesi ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle 
düzenlenen etkinlikte ‘15 Temmuz 
Destanı’ konulu fotoğraf sergisi büyük 
ilgi gördü.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri, 
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 
Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Ercan Teke, Kayseri 12. Hava 
Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava 
Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, 
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muhammet Güven’in katılımıyla 
gerçekleştirildi.Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Mehteran Takımı’nın 
verdiği konserle başlayan etkinlik, 
Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin 

Güven’ in şehitler adına dua 
okumasıyla devam etti.Etkinlik 
çerçevesinde Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, Erciyes Üniversitesi 
(ERÜ) ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle 
valilik binası önünde kurulan 
çadırda ‘15 Temmuz Destanı’ konulu 
fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergi 
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 
Gece boyunca ziyaretçi akınına 
uğrayan sergi çadırında, Erciyes 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven, ERÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan 
ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak 
ile çok sayıda dekan, öğretim 
üyesi ve idari personel de nöbet 
tuttu. ‘15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü’ etkinliklerinin 
ardından, katılan protokol üyeleri 
ve vatandaşlar, Bürüngüz Cami’nde 
topluca sabah namazı kıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda demokrasi 
nöbeti 16 Temmuz Pazar gecesine 
kadar sürdü.

‘15 Temmuz 
Demokrasi 
ve Milli 
Birlik Günü’ 
etkinlikleri 
düzenlendi

ERİHA
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Erciyes Teknopark, BİGG Erciyes 
programı kapsamında TÜBİTAK bin 512 
Tekno girişim sermayesinden destek 
almaya hak kazandı.

Bireysel Genç Girişim Programı’nın 
(BİGG), 2017 çağrısı birinci dönem 
sonuçları açıklandı. TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 20 uygulayıcı 
kuruluş arasında yer alan Erciyes 
Teknopark, BİGG Erciyes programı 
kapsamında TÜBİTAK bin 512 
Teknogirişim sermayesinden destek 
almaya hak kazandı. Erciyes 
Teknopark’ın yüzde 82’lik kabul 
oranıyla göstermiş olduğu başarı 
hakkında açıklama yapan Erciyes 
Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan, 
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim 
Programı’nın ekonomiye katkı 
sağlayacak iş fikirlerinin hayata 
geçirilmesini amaçladığını söyledi. 
Prof. Dr. Doğan; “Bu program 150 
bin TL’ye kadar karşılıksız sermaye 
desteğiyle girişimcilerin başarılı 
birer teknoloji tabanlı işletmeye 
dönüşümlerini kapsar.” dedi. Bireysel 
Genç Girişim Programı 2017 yılı 

çağrısı birinci dönemine, yirmi 
uygulayıcı kuruluş aracılığıyla bin 
327 girişimci iş fikri başvurusunun 
yapıldığını belirten Murat Doğan; 
“TÜBİTAK tarafından yapılan 
açıklamada, 312’sinin başvuru 
şartlarına uygun bulunarak panel 
değerlendirmesine kabul edilmiş, 
yapılan panel değerlendirmeleri 
sonucunda da, 206 girişimcinin 
teknogirişim sermayesi desteği 
almasının uygun bulunduğu 
paylaşılmıştır.” şeklinde konuştu.

“Kayseri için önemli bir başarı grafiği 
sergilemiş durumdayız”

Yüzde 82’lik kabul oranıyla 
Erciyes Teknopark BİGG Erciyes 
programı kapsamında Kayseri’deki 
girişimcilik ekosistemini daha da 
canlandıracaklarını aktaran Prof. 
Dr. Murat Doğan; “ Kayseri için 
önemli bir başarı grafiği sergilemiş 
durumdayız.” dedi. Doğan; 
edindiğimiz tecrübelerle Bireysel 
Genç Girişim Erciyes programında 

önümüzdeki dönemde önemli 
başarılar gerçekleştirebilmeyi 
hedefliyoruz. Bu doğrultuda 
girişimci ve girişimci adaylarının 
çağrı dönemlerini takip ederek, 
ülkemizi daha ileri seviyelere 
taşıyacak iş fikirlerini hayata 
geçirebilmelerini de belirtmek 
isterim.” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Erciyes 
Teknopark’ın 

BIGG 
programındaki 

başarısı
ERİHA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Rektörlüğü koordinatörlüğünde 
kurulan birliğin, kurulum aşamasının 
tamamlandığı ve yönergesinin 
yayınlandığı bildirildi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 

Kemal Apalak, 20 Mayıs 2016 
tarihinde Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Rektörlüğü 
ev sahipliğinde, YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da  
katılımıyla Kafkasya Üniversiteler 
Birliği 6. Olağan Kongresi’nin 
gerçekleştirildiğini ve bu kongrede 
‘Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin 
kurulmasının kararlaştırıldığını 
bildirdi. Bir yıl önceki toplantıda 
Erciyes Üniversitesi’nin bu birliğe 
kurucu üye olmak üzere  iyi niyet 
mektubunun Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sebahattin Balcı‘ya  kendisi 
tarafından takdim edildiğini anlatan 
ERÜ Rektör Yardımcısı Apalak, 
şunları söyledi: “Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi Rektörlüğü 
Koordinatörlüğünde Merkezi Asya 
Üniversiteler Birliği’nin kuruluş 
aşaması 30 Mayıs 2017 tarihi 
itibariyle tamamlanmış ve yönergesi 
yayınlanmıştır. 54 üniversitenin 
kurucu üye olduğu birliğin amacı, 
üniversiteler arasında eğitim ve 
öğretim, bilimsel araştırma, topluma 

hizmet, kültür ve sanat alanlarında 
iletişim, işbirliği, ortak faaliyetler ve 
proje geliştirme hususlarında birlikte 
hareketi sağlamaktır.”

Birlik, bölge ülkeler arasında işbirliğinin 
güçlenmesine katkı sağlayacak

Prof. Dr. Apalak, birliğin Orta 
Asya’da bilimsel, ekonomik, 
sosyal ve kültürel işbirliğinde 
önemli rol oynayacağı, bölge 
ülkeleri arasındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesine katkıda 
bulunacağını belirtti. Apalak, 
birliğin amaçlarını şöyle anlattı: 
“Uluslararasılaşmayı destekleyerek, 
öğretim elemanı ve öğrenci 
hareketliliğini sağlamak, ortak 
diploma programları geliştirmek, 
akreditasyon mekanizmaları 
üzerinde çalışmak, üye olan 
üniversitelerin güçlü olduğu alanları 
dikkate alarak bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlayacak bilimsel projeler 
geliştirerek, sosyal ve sportif alanlar 
ile kültür ve sanat alanlarında 
işbirliği yapmaktır.”

ERÜ’nün kurucu 
üyesi olduğu 
‘Merkezi Asya 
Üniversiteler 
Birliği’ kuruldu

ERİHA

Erciyes Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi öğrencileri, Leapmotion ile 
kontrol edilen robot el projesi ile iş 
kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
Mühendislik Fakültesi Mekatronik 
Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 

Cansel Cansu ile ERÜ Elektrik 
Elektronik Mühendisliği son sınıf 
öğrencisi Hasan Basri Yaşoğlan, 
ERÜ Mühendislik Fakültesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Elektronik Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Recai Kılıç eşliğinde, 
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin 
rehberliğinde, fabrikalarda çokça 
görülen uzuv kayıplarını nasıl 
çözebilecekleri sorunundan yola 
çıkarak uzaktan kontrol edilebilen 
biyonik kol üretti.

Robot işçi alanında çalışma yapmayı 
amaçlıyorlar

Bitirme projesi olarak hazırladıkları 
ve yaklaşık 4 ay süren çalışma 
için TÜBİTAK 2209-B Projesi’ne 
başvurduklarını ve ERÜ’de 
desteklenen 6 proje içinde yer 

aldıklarını belirten Cansel Cansu ve 
Hasan Basri Yaşoğlan, biyonik elin 
çalışma prensibini şöyle anlattı:“El 
tasarımı şeklinde bir prototipimiz 
ve bir kontrol aracımız var. Kontrol 
aracı cihazı bilgisayara bağlı oluyor, 
el hareketlerimizi bilgisayara 
aktarıyoruz, aktardığımız el 
hareketlerini de prototipini 
oluşturduğumuz biyonik ele 
tekrarlattırıyoruz. Sanayide ya da 
herhangi bir laboratuvar ortamında 
insanların zarar görebileceği 
alanlarda, iş ya da makine başında 
değil de uzaktan el hareketlerini 
tekrarlayarak bu prototipin 
kullanılmasını hedefledik. Böylece 
kişi zarar görmeyecek.” Öğrenciler, 
biyonik ele gövde, baş, diğer el 
gibi diğer uzuvları da ekleyerek, 
Endüstri 4.0’da kullanılan robot 
işçiler alanında çalışma yapmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Mühendislik 
öğrencileri 
iş kazalarına 
biyonik kol ile 
çare bulacak

ERİHA



Erciyes Üniversitesi’nde ‘1. Uluslararası 
Sancak Beyi Atlı Okçuluk Müsabakası’ 
gerçekleştirildi. Müsabakada, 12 ülkeden 
45 sporcu mücadele verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 
Veterinerlik Fakültesi yanında 
bulunan, atçılık spor sahasında 
Kayseri Sancağı Atlı Okçuluk Spor 
Kulübü ile Erciyes Üniversitesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği müsabakaya 
45 sporcu katıldı. Müsabakaya, ERÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, 
Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet 
Emin Avcı, 12. Hava Ulaştırma Ana 
Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral 
Selçuk Aygün, Melikgazi Belediye 
Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat 
Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet 
Yıldız, Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonu Atlı Okçuluk As 
Başkanı Levent Talha Suluoğlu, 
Kayseri Sancağı Atlı Okçuluk Spor 
Kulübü Başkanı Emrah Koç ile 
çok sayıda dekan, öğretim üyesi ve 
kulüp sporcusu katılım gösterdi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet 

Güven, yaptığı konuşmada atlı 
okçuluğun önemine değinerek, atçılık 
ve okçuluğun Türklerin genetik 
özelliklerinden biri haline geldiğini 
söyledi. Prof. Dr. Güven; “Son 
yıllarda milletimizin birçok özelliği 
ve hasreti gibi, atlı okçulukta da 
unutulsa da, miraslarımıza sahip 
çıkılması ve yaşatılması sevindirici 
bir durum. Biz de Erciyes Üniversitesi 
olarak Türkiye’nin en eski yerleşim 
alanlarından birisi olan Kayseri’de, 
bu tür etkinlikleri elimizden geldikçe 
desteklemeye devam edeceğiz.” diye 
konuştu.  

“Atlı okçuluk spordan ziyade 
atalarımızın yaşam tarzıdır”

Kayseri Sancağı Atlı Okçuluk Spor 
Kulübü Başkanı Emrah Koç ise, 
Türk kültüründe atın; dostluğu, 
asaleti, gücü ve çevikliğiyle ayrı 
bir değere sahip olduğunu aktardı.
Emrah Koç; “Atlı okçuluk, Orta 
Asya’dan taşıdığımız kültürel 
mirasımızda bir spordan ziyade 
atalarımızın yaşam tarzıdır.” 

diyerek konuşmasını şöyle 
sonlandırdı: “Atlı okçuluk, 
tarihsel süreçteki değişim ve 
dönüşümle, bütün dünyada 
kabul gören bir etno-spor olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Savaş 
tekniği olan okçuluğun spor 
olarak icra edilmesi de son 10 yıl 
içerisinde yaygınlaşmıştır.” 

ERÜ’nün ev 
sahipliğinde 
atlı okçuluk 
müsabakası 

düzenlendi
ERİHA

Erciyes Üniversitesi’nde, kütüphane 
binasının yapımına yönelik protokol imza 
töreni düzenlendi. 

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Senato 
Salonu’nda düzenlenen protokol 
imza törenine, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet Güven ile Talas Belediye 
Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat 
Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız 
ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak’ın 
yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.
Erciyes Üniversitesi TOKİ Nizamiyesi 
bölgesindeki 7 bin 860 metre kare 
arsa üzerine Büyükşehir Belediyesi ile 
Talas Belediyesi tarafından ortaklaşa 
kurulacak ve 7 gün 24 saat hizmet 
verecek kütüphanede, konferans 
salonları, çalışma odaları ve medya 
kütüphanesi gibi çok sayıda bölüm 
bulunacak.Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 
konuşmasında sanayi şehri, turizm 
şehri ve sağlık şehri olan Kayseri’yi 
okuyan şehir haline getireceklerini 
kaydetti. Çelik; “Anadolu’nun en 
büyük en kapsamlı kütüphanesinin 
yapımı için bir protokol imzalayacağız. 
Kayseri’yi;sanayi, turizm ve sağlık 
şehrinden çok, okuyan şehir haline de 
getirelim.”diye konuştu.

“Öğrenciler güvenli bir ortamda 24 
saat çalışabilecekler”

Erciyes Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhammet Güven, 
projenin hem üniversitenin 
içerisinde, hem de dışında 

olduğunu söyledi. Rektör Güven; 
“Buradan hem üniversitemizin 
öğrencileri ve çalışanları, hem de 
vatandaşlarımız ve ortaöğretim, 
lise öğrencileri yaralanabilecek.” 
dedi. Kütüphanenin 24 saat açık 
olmasının öneminden bahseden 
Prof. Dr. Güven; “Zaman 
zaman öğrencilerimiz çalışma 
ortamında ihtiyaç duyuyor. Biz bu 
öğrencilere gece 12’ye kadar imkân 
sağlayabiliyorduk, artık güvenli bir 
ortamda 24 saat çalışabilecekler.” 
ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en nadide kütüphanesini 
Kayseri’ye kazandıracağız”

Talas Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa Palancıoğlu ise, Talas’a, 
Erciyes Üniversitesi’ne ve 
Kayseri’ye özgü güzel bir projeye 
imza atacaklarını belirtti. Dr. 
Palancıoğlu; “Öğrencilerimizin ders 
çalışacağı ortamların olması ve 
7/24 açık bulunması bizim için çok 
önemli. Bu sebeple de Büyükşehir 
Belediyesi ile güzel bir proje 
hazırladık. Bu projeyle Türkiye’nin 
en nadide kütüphanesini Kayseri’ye 
kazandıracağız.” şeklinde konuştu.

Kütüphane 
yapım 
protokolü 
imzalandı
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TÜBİTAK ARDEB fonları, 2016 yılı istatistik 
verilerinde Erciyes Üniversitesi, en çok 
destek alan ilk 20 üniversite arasında 7. 
sırada yer aldı. 

Araştırma Destek Programları 
Başkanlığı (ARDEB) fonları istatistik 
verilerinde, Erciyes Üniversitesi’nin 
(ERÜ) göstermiş olduğu başarıyla ilgili 
açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat 
Doğan şöyle konuştu: “Araştırma 

Destek Programları Başkanlığı fonları; 
üniversitelerden, kamu kuruluşlarından 
ve özel sektörden önerilen araştırma 
projelerine destek vermektedir. Erciyes 
Teknoloji Transfer Ofisi olarak düzenli 
periyodlarla organize ettiğimiz ARDEB 
eğitimleri ile akademisyenlerimizin 
proje yazma çalışmalarını desteklemek 
ve teşvik etmek adına çalışmalar 
yapmaktayız.”

ERÜ, en çok başvuru yapan ilk 20 
üniversite arasında 5.sırada

Prof. Dr. Doğan, ‘Projesiz 
Akademisyen Kalmasın’ 
hedefi doğrultusunda Erciyes 
Teknoloji Transfer Ofisi olarak 
akademisyenlerin projelerini uygun 
fona yönlendirme, yazım sonrası 
inceleme ve birebir rehberlik 
hizmetinin de son iki yıldır aktif 
şekilde devam ettiğini söyledi. 

Murat Doğan; “Erciyes Üniversitesi 
ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi 
işbirliğiyle yaptığımız bu çalışmalar 
neticesinde Türkiye çapında 
TÜBİTAK ARDEB fonlarından 
açıklanan 2016 yılı istatistik 
verilerine göre üniversitemiz en 
çok destek alan ilk 20 üniversite 
arasında 7. sırada yer aldı.” şeklinde 
konuştu. Erciyes Üniversitesi’nin aynı 
istatistiki verilere göre en çok başvuru 
yapan ilk 20 üniversite içerisinde 
beşinci, en çok bütçe alan ilk 20 
üniversite içerisinde ise on beşinci 
sırada yer aldığını aktaran Doğan, 
konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: 
“2017 yılında TÜBİTAK Araştırma 
Destek Programları Başkanlığı’ndan 
proje desteği alma sürecinde Erciyes 
Üniversitesi ve Erciyes Teknoloji 
Transfer Ofisi olarak daha önemli 
başarılar gerçekleştirebilmeyi 
şimdiden hedef olarak belirlediğimizi 
paylaşmak isterim.”

ERÜ en çok 
destek alan 
7.üniversite 
oldu

ERİHA
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Filtre Kahve Atıklarından
Biyodizel Yakıt Ürettiler

Haber: Nimet Nur ÇELİK
Tasarım: Ekrem NAZLI

ERÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulazız I.A. 
Mohamed Atabanı, petrol konusunda yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak için projeye başladıklarını söyledi. Bu 
çalışma sayesinde artık, araçlarda petrol yerine, kahve telvesinden üretilmiş bir enerji kaynağı da kullanılabilecek.

2005 yılında Sudan'nın Khatom 
Üniversitesi’nden mezun olan Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulazız 
I.A. Mohamed Atabanı, doktora ve yüksek 
lisansını Malezya Üniversitesi’nde tamamladı. 
2014 yılında Erciyes Üniversitesi’ne katılan 
Atabanı, projelerinin asıl hedefinin, kahve 
telvesi, kanalizasyon atığı ve kullanılmış 
yemek yağları gibi atık maddeleri yakıta 
çevirmek olduğunu söylüyor. Projenin 
sanıldığı kadar kolay olmadığını, herhangi bir 
araştırmanın amacının anlaşılmasının bile 
aylar, hatta yıllar sürdüğünü ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Atabanı, finansal olarak, ERÜ'deki 
Öncelikli Alan Araştırma Projeleri’nin 
(ÖNAP) yanında, Alternatif Yakıt Araştırma 
Labaratuvarı’nın da (AFRL) yardımcı 
olduğunu belirtiyor.

“Doktora deneyimim bana ilham 
kaynağı oldu”
2011'den beri aktif olarak gözetmenlerin 
denetimi altında farklı üniversitelerde 
alternatif enerji ve geri dönüşüm projelerinde 
yer alan Abdulazız Mohamed Atabanı, 
Türkiye'de kahve sektörünün çok önemli 
olduğunu belirterek, projeye kendisini bu 
sebebin ittiğini vurguluyor. Ayrıca projesine 
kendi üniversitesi haricinde 2 üniversitenin 

daha yardımcı olduğunu dile getiren 
Atabanı, projenin çıkış süreci hakkında şöyle 
konuşuyor; “Başarı için her zaman maneviyat, 
kararlılık, sabır ve pozitif düşünce çok önemli.  
İyi araştırmacıların olduğu bir gruba sahip 
olmanın önemini de unutmamak gerek. Çok 
şükür benim böyle bir grubum vardı. Aynı 
zamanda beni projeye başlatan en önemli 
etken de, doktora deneyimimin bana ilham 
kaynağı olmasıydı.”

“Projeden elde edilen yakıtlar, 
dizel ve petrolle karıştırılabiliyor”
Atabanı, önemli deneyleri gerçekleştirebilmek 
için, malzeme eksikliğinin en önemli 
engellerden biri olduğunun altını çizerken, 
bunun beklenen bir bariyer olduğunu, 
fakat ülkedeki başka araştırmacılar ve 
akademisyenlerle iş birliği yapıp, bu soruna 
çözüm bulduğunu anlatıyor. Mohamed 
Atabanı ekibinin; Güney Kore, Sudan, 
Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
(UAE); Türkiye'den ise bazı yerli üyelerden 
oluştuğunu dile getiriyor. Yrd. Doç. Dr. 
Atabanı; “ Bu projeden elde edilen yakıtlar 
farklı yüzdelikler kullanılarak dizel ve 
petrolle karıştırılabiliyor, ayrıca ASTM(ABD) 
ve EN(Avrupa) gibi standartları takip 
ediliyor. Biyodizel, devamında etanol petrollü 
motorlarda, biyogaz ve evdeki ocaklarda da 
kullanılıyor. Bunlardan ayrı olarak yakıt 
paletleri, kazan ve ısıtma sistemleri için de 
kullanılabilir.” şeklinde konuşuyor.

Projenin çevreye katkısı oldukça 
büyük
Projenin geri dönüşüm sürecinde, çöpe atılmış 
atık materyallerin yeni ürünlere çevrildiğini 
söyleyen Atabanı, çevreyi korumayı, geri 
dönüşümü olmayan doğal kaynakların 
tüketimini azaltmaya ve atıkların miktarını 
en alt seviyeye indirmeye yardımcı olduğuna 
dikkat çekiyor. Muhammed Atabanı, aktif 
olarak gelecekteki atık geri dönüşümü 
projesini genişletmeyi düşündüğünü 
dile getirerek, konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırıyor; “Kahve telvesinin araştırılması, 
biyoaktif bileşenler için çok önemli. Organik 
gübre ve birçok diğer araştırmalar gelecek 
yıllara aktarılacak. Son olarak bütün 
akademisyenler ve bu etkinlikle ilgilenenler 
benimle iletişime geçebilirler."
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Osmanlı’dan Kayseri’ye Kalan En Eski Avm:

Kapalı Çarşı

Kale surlarının içinde yer alan Kapalı Çarşı, Kayseri’nin 
Osmanlı hâkimiyetine geçtiği 15. yüzyılın ortalarından 
19. yüzyıla kadar Ulu Cami, Selçuklu Pervan Bey 
Medresesi ve dış kale sur kapısından, şimdiki Bürüngüz 
Camii yerinde bulunan Meydan Kapısı’na kadar olan 
alanda oluşmuştur. Kapalı Çarşı, ilk zamanlardan 
itibaren geçirdiği yangınlar, ekler ve onarımlar gibi 
nedenlerle yapım tarihi, yapım malzemesi ve planı 
hakkında farklı yaklaşımların oluşmasına vesile 
olmuştur.  Kapalı Çarşı’nın mimari yapısı hakkında 
bilgi veren Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Sönmez, eski dönemin 
sosyokültürel yapısını araştırdığını söylüyor. Çarşının 
bugünkü şekil ve planına 1871 yangınından sonra 
kavuşulduğunu aktaran Sönmez; “Bu yangından önceki 
dönemde çarşının üstünün kapalı olmadığı ve dükkân 
aralarının açık yol şeklinde olup, dükkânların arasında 
karların atıldığı karlıkların bulunduğunu biliyoruz.” 
şeklinde konuşuyor.

“Her sokağın ayrı bir sütunu var”

Yirminci yüzyıl başlarında Birinci Dünya Savaşı’nın 
etkisi ile çarşıdaki ticari hayatın durgunlaştığını 
belirten Filiz Sönmez, aynı dönemde erkeklerin savaşa 
gitmesi ve kalan kadınların cephede savaşan erkekler 
için ticari faaliyete girdiklerini ifade ediyor. Bugünde 
varlığını sürdüren ‘Kadınlar Çarşısı’ adlı sokakta 
dükkânların tahsis edildiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. 
Filiz Sönmez; “ Her sokağın ayrı bir sütunu var, ancak 
Kadınlar Sokağı’nın sütunlarının daha zarif işlemelere 
sahip olduğunu söyleyebilirim.” diyor. Sönmez, 1982 
yılından sonra Kayserili bir müteahhitin restorasyon 
işinin taşeronluğunu alarak Kapalı Çarşı’yı onarmaya 

çalıştığından bahsediyor. Uygulamada bazı 
hataların olduğuna dikkat çeken Filiz Sönmez, 
“Tonozların oturduğu yerler orijinaline yakın 
değil. Bunun yanında dükkân sahibinin sit 
alanı ya da tarihi eser olmasına aldırmadan 
değişiklikler yapıldı.” diye konuşuyor.

“Tarihi mekânlar insan ile var 
olur”

Ustanın çırakla ilişkisinden, müşteriyle ilgileniş 
biçimine kadar çok dinamik bir çarşı olduğunu 
söyleyen Sönmez; “Tarihi mekânlar insanlarla var 
olur. Ticari mekân olmaktan çok birebir pazarlık 
edilebilen, seçilebilen, samimi bir yer.” şeklinde 
konuşuyor. Filiz Sönmez, Kapalı Çarşı’nın 
tarihini öğrenmek için bugünün ticari mantığıyla 
bakılmaması gerektiğini, geçmişte Çarşı’nın 
ongüsman denilen bir ağası olduğunu ve bu 
ağanın pek çok durumda danışılan biri olduğunu 
aktarıyor. Esnaflığın bazı sınıflandırmalara tabii 
olduğuna değinen Sönmez, usta-baba, çırak-oğul 
ikilemesinin yanında, esnafların ticaretten anlamayan 
oğullarını şehitlik adı verilen bir makamda tuttuklarını 
belirtiyor.  Şehitlik makamından bahseden Filiz Sönmez, 
şunları söylüyor: “ Bu makamda çocuklar, işi daha çok 
temizlik olarak görürler. Deneyim kazandıkça çıraklık 
mertebesine yükselirler. Usta olan baba bazen farklı 
deneyimler elde etmek için çırağını başka dükkânlara 
gönderebilir.” Yrd. Doç. Dr. Filiz Sönmez,  bu sistemin 
1950’lere kadar hissedildiğini, ancak değişik alışveriş 
mekânlarının çıkmasıyla ve çarşıdaki dükkânların el 
değiştirmesiyle bu kültürün bozulduğunu ifade ediyor. 
Sönmez; “Alışveriş kültürünün değişmesine rağmen 

tarihi eser niteliğindeki bu yapının yüzyıllardır hala çarşı 
olarak kalması güzel bir anlayış.” diyor.

“Mimari özellikler değiştikçe kültür 
de değişiyor”

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde geçimin zor olduğunu 
söyleyen Filiz Sönmez, çarşıda dükkânı olan çoğu 
insanın zengin olduğu düşünülse de dükkân sahiplerinin 
sermayeyi evlerine değil, mala harcadıklarını 
vurguluyor. Sönmez, eski dönem esnaflarının bugünün 
zihniyetiyle ticaret yapmadıklarını belirterek şöyle 

konuşuyor: “Esnaflar aydınlatma, ısınma ve güvenlik 
gibi nedenlerle dükkânlarını erken kapatırlardı. Dükkân 
kapılarının işlevini ise büyük halılar karşılıyordu. Bu 
sebeple gece bekçiler nöbet tutardı. En büyük problemse 
soğuktu. Şu an ki konforla o zamanınkinin alakası yok. 
Mimari özellikler değiştikçe kültür de değişiyor.”  Kapalı 
Çarşı’ya ilk alternatifin 1970’lerin sonunda inşa edilen 
Yeraltı Çarşısı olduğunu belirten Filiz Sönmez, iki 
çarşının da mimari özellikler bakımından benzediğine 
dikkat çekiyor. Sönmez; “Yeraltı Çarşısı da, Kapalı 
Çarşı gibi sokakları ve karşılıklı dükkânlarıyla birbirine 
benzemekte. Ancak Yeraltı Çarşısı yapıldığı dönemin 
tekniğiyle farklılık gösteriyor.” ifadelerini kullanıyor.

“O günlerin de iyi zamanları vardı, 
bugünlerin de”

Kapalı Çarşı’nın en eski esnafı olan Himmet Benli 
ise, 1940 yılından itibaren çarşıda esnaflık yaptığını 
söylüyor. Himmet Benli, çarşının 1934-35 yıllarında 
üzerinin açıldığını, bu durumun çarşı esnafı için sıkıntı 
yarattığını belirterek şunları söylüyor: “ Duvarlardan 
sürekli toz toprak dökülüyordu. Isınmak için mangal 
adı verilen küçük sobalar yakıyorduk ama yağmurlu 
ve karlı günlerde daha çok zorluk çekerdik.” Benli, 
yaşadıkları tüm sorunların 1984-85 yıllarında 
çarşının üstünün kapatılıp,  kalorifer düzenlemesinin 
getirilmesiyle son bulduğunu ifade ediyor. “Esnaf olarak 
ilişkilerimiz hala eskisi gibi. Ama müşterilerimiz azaldı. 
Gelen müşterilerimiz de genelde orta gelirli insanlar.” 
diye konuşan Himmet Benli, konuşmasını şu sözle 
sonlandırıyor: “O günlerin de iyi zamanları vardı, 
bugünlerin de…”

Evliya Çelebi’nin 1649 yılında yaptığı Kayseri 
ziyaretinden Kapalı Çarşı hakkında yazdıkları…

…Kayseri’nin de Bursa ve Edirne gibi iki yerde kâgir kapalı 
çarşısı vardır. Biri kuyumculardır ki, her türlü kıymetli eşya 

ve mücevherler bulunur. Çeşitli kapkacak eşyaları pek çoktur. 
Kuyumcuları mücevher eşyalar işlerler. Büyük Bedesten’de 

zengin tüccarlar alış-veriş edip, nice çeşitli kumaşlar 
satın alırlar. Büyük çarşılardan Uzunçarşı gayet süslüdür. 
Atpazarı’nın yanında olup, sadece kapamacılar çarşısıdır. 

Bunun sağ tarafından Unkapanı vardır. Beyaz un burada satılır 
Acâib hikmettir ki , bu şehirden un çuvalı içine unu koyup on 

sene kadar durdursalar asla çürümeyip yine has, beyaz ekmeği 
olur. İçkale kapısından çıkınca Attarlar Çarşısı vardır ki çeşitli 

ilâçların kokusundan gelen gidenin dimağları kokulanır. 
Attarlardan aşağı temiz ve güzel berber dükkânları vardır. Her 

birinde temiz ve namuslu birer civanları bulunur. …Sonra, 
temiz bakkal dükkânları vardır. Muhtesib dükkânı buradadır 

ki, bütün sarraflar devlet ayarı dışında bir dirhem noksan 
veremezler…Sarachâne ile Haffafhâne pazarı aydınlık, düzenli 

ve çok kalabalık pazarlardır. Debbağlar pazarı da temizdir…

Osmanlı Dönemi’nde yapılan, Kayseri’nin en eski alışveriş merkezi olan Kapalı Çarşı, 
yangınlara, yıkılmalara ve restorasyon çalışmalarına rağmen varlığını aynı işleyişiyle 
sürdürerek, geçmişe ışık tutuyor. Yrd. Doç. Dr. Filiz Sönmez Himmet Benli

Haber - Fotoğraf: 
Elif Nur KOÇBIYIK 
Tasarım: Ekrem NAZLI
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Hiç giyemediği 
ayakkabıları üretiyor

Yüksek ateş 
nedeniyle 

kaldırıldığı 
hastanede 

kalçasından 
yapılan iğne 

sonucu felç 

olan ve hayatı 
boyunca ayakkabı 

giyemeyen 

Hamza Engin, 

kundura ustalığı 
yapıyor. Engin; 
“Giyemediğim 

ayakkabıları 
üretmek en güzel 

duygu.” diyor.

“Attığınız her adım geleceğinizi paylaşmanıza 
ait olsun”

Çevresindeki insanların saygı göstermelerini bekleyen 
Engin: “Bir engelli olarak bugün sokağa çıktığımızda 
insanlarımızdaki iyimser niyete saygı duyuyorum. Ama 
şu var; gördüğümüz engelliye tutup 1-2 lira başımın 
gözümün sadakası olsun diye teminat vermek yerine, 
bir şeyler başarmalarına destek olmalarını isterim. 
İnsanlardan tek beklediğim şey muhtaçmış gözüyle 
bakmamaları.” şeklinde konuştu. Kendisi için en önemli 
şeyin başarmak olduğuna değinen Hamza Engin, her 
sabah erkenden işinin başına geçtiğini söylüyor. Engin; 
“ Bu işi yaptığım sürece bunu başarmak zorundayım. 
Eğer başaramazsam bitmeye yüz tutarım.” diyor. “Ben 
çocuğuma da söylüyorum. Attığın her adım seni geleceğe 
üç adım daha ileri götüren adım olsun. Ayağını bu şekilde 
yere sağlam bas diyorum.” ifadelerini kullanan Hamza 
Engin, konuşmasını şu sözle sonlandırıyor: “Attığınız her 
adım geleceğinizi paylaşmanıza ait olsun.”

Ordu'da yaşayan Hamza Engin, 6 aylıkken yüksek 
ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan 
iğne sonucu felç oluyor.47 yaşındaki Hamza 
Engin, rahatsızlığı nedeniyle hayatı boyunca 
ayakkabı giyememesine karşın insanlara ayakkabı 
üretmenin kendisini mutlu ettiğini söylüyor. Engin, 
ayakkabıcılık mesleğine atılmasının ardında bir 
özverinin olduğunu, oturarak yapabileceği meslekleri 
araştırırken ayakkabıcılık mesleğine gönül verdiğini 
anlatıyor ve ekliyor; “Bir deriyi işlemek ve ürün 
meydana getirmek güzel bir duygu. Bu yüzden 
ayakkabıcılık bizim iç kursağımızdan gelen bir 
heves oldu. Birde her başarının arkasında güzellik 
olduğunu görünce daha iyisini yapmaya çalıştım.” 
Ayakkabıcılık mesleğine 13 yaşında başladığını ifade 
eden Hamza Engin, müşterilerini önemsediğini bu 
yüzden insanların dükkânından mutlu ayrılması için 
gerekli özveriyi gösterdiğini anlatıyor.

“Ürettiğim ayakkabıları başkalarında 
görmek farklı bir duygu”
El yapımı ayakkabılar da üretebildiğini söyleyen 
Hamza Engin, giyemediği ayakkabıları üretmenin en 
güzel duygu olduğunu ifade ediyor. Engin; “Ayakkabı 
giyenlerle benim aramdaki fark işte burada. Bir 
terzi kendi söküğünü nasıl dikemezse, ben de 
öyleyim. Ürettiğim ayakkabıyı vatandaşa verdiğim 
zaman bakıyorum çok güzel oldu. Bir de onu kendim 
yaptığım için güvenle insanlara verebiliyorum. 
Ayakkabının yapılışını da bildiğim için bakış açım 
farklı oluyor. Güle güle kullan kardeşim diyorum. 
Tabi ki ürettiğim ayakkabıları başkalarında görmek 
farklı bir duygu.” diye konuşuyor.

Haber - Fotoğraf: Ali ÜNLÜ
Tasarım: Ekrem NAZLI
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Geliştirdiği projeyle görme 
engellilere ‘UMUT’ oldu

Haber: Bahar AKSU
Tasarım: Ekrem NAZLI

Doğduktan kısa bir süre sonra gözlerini 
kaybeden Umut Yolcu, Niğde’de 
görme engelliler ilkokulunda eğitim 
aldığını ifade ediyor. Sonrasında 
Kayseri Kocasinan Atatürk Lisesi’nde 
lise eğitimini tamamlayarak Erciyes 
Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı bölümünde okuduğunu 
söyleyen Yolcu, konuşmasına şunları 
ekliyor; “Açık öğretimden ikinci 
üniversite olarak Sosyoloji bölümünü 
okudum. Üçüncü üniversiteyi de okumak 
istiyorum. Aslında hayalim futbol spikeri 
olmaktı. Görme engelli olduğum için bu 
hayalimi gerçekleştiremedim ama hayata 
tutunmaya devam ediyorum.”

“E-KPSS’ ye konferans sayesinde 
hazırlanmayı düşündüm”
Engelli KPSS seçmeleri sonucu memur 
olarak atandığını kaydeden Umut Yolcu, 
E-KPSS’ ye öncellikle Çocuk Gelişim 
Kulübü’nün hazırladığı konferans 
sayesinde hazırlanmayı düşündüğünü 
belirtti. Bu konferansta bir dershanesinin 
hocasıyla tanışma fırsatı bulduğunu 
aktaran Yolcu; “İşe kendi başıma ders 
çalışarak başladım. Fakat daha sonra 
yapamayacağımın farkına vardım. 
Yardım almam gerektiğini düşündüm. 
Bu yüzden dershaneye başladım. Bu 
süreçte diğer bir sorun ise kitaplardı. 
Göremediğim için okuyamıyordum. O 
sorunu da hocalarım ve arkadaşlarım 

sayesinde aştım. Hocalarım bir yandan 
ek etütler düzenliyor, arkadaşlarım ise 
kitaplarımı okuyordu.” şeklinde konuştu.

 “Engeli olan insanlar da sınava 
hazırlanabildiler”
Görme engelliler için kütüphane olmasına 
rağmen kısıtlı bir bilgi ulaşım ağının 
olduğunu dile getiren Yolcu, insanlara 
yardımcı olabilecek bir proje geliştirmeye 
karar verdiğini söyledi. Birkaç 
üniversiteyle görüşerek proje ile ilgili ilk 
adımı attıklarını vurgulayan Umut Yolcu, 
“KPSS sorularını üniversite öğrencilerinin 
yardımıyla seslendirmeye başladık. Bu 
soruları sesli olarak mail üzerinden aldım 
ve dershaneye gidemeyen görme engelli 
öğrencilere ulaştırmaya başladım. Bu 
sayede engeli olan insanlar da sınavlara 
hazırlanabildiler.” diye konuşarak, 
proje sayesinde daha büyük bir kitleye 
ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

“Engellerin engel olmadığını 
göstermeye çalışıyorum”

Görme engelli bireylere tavsiyelerde 
bulunan Yolcu; “Pes etmesinler, 
çalışsınlar.” diyerek, görme engelli birinin 
her sektörde çalışmasının mümkün ve 
kolay olmadığını, kamunun kendileri için 
daha garanti ve kolay bir alan olduğunu 
vurguladı. Engelli bireylerin tek başlarına 

da hayatlarını sürdürebileceklerini 
söyleyen Umut Yolcu; “Aileler, çocuklarını 
sırf görme engelli diye evden çıkarmıyor. 
Bu yanlış bir düşünce. Gerektiğinde tek 
başımıza yaşamayı bilmeliyiz.” şeklinde 
konuştu. Gönüllülük esasına göre 
üniversite öğrencilerinin projeye katkı 
sunduklarının altını çizen Umut 
Yolcu, konuşmasını şu şekilde 
sonlandırdı: “Bu hassasiyeti 
tüm vatandaşlarımızın 
taşıması gerektiğini 
düşünüyorum. Ben de 
bir engelli olarak, 
geliştirdiğim projeyle 
önümüzdeki 
engellerin engel 
olmadığını 
göstermeye 
çalışıyorum.”

Memur olarak çalışan Umut Yolcu, karşılaştığı zorluklardan dolayı kendisiyle aynı kaderi 
yaşayan insanlara umut olmak için ‘Yaşasın Körlük Mücadelesi’ projesini hayata geçiriyor. 
Projeyle, daha önce çıkmış sınav sorularını üniversite öğrencileri ile seslendirerek kendisi 
gibi görme engelli olan kişilerin hayallerine ışık tutuyor.



Eskişehir Sokakları Lilliputla Canlanıyor
“Lilliputlar” ismini verdiği renkli figürlerle Eskişehir sokaklarını süsleyen 

Hakan Keleş, keşfedilmemiş sokakları bir sanat eserine dönüştürüyor. Keleş; 
“Lilliput karakterlerini Türkiye’nin her yerine taşıyacağım.” diyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi Araştırma Görevlisi Hakan Keleş, Eskişehir’in 
bilinmeyen sokaklarına ‘Lilliputlar’ adını verdiği 
illüstrasyon çizimleriyle renk katıyor. Keleş, telefo-
nuyla çektiği fotoğrafların üzerine büyük boylar-
da insan ve hayvan figürleri çizerek alışılmışlığın 
dışında bir sanat eseri yakalıyor. Hakan Keleş’in, 
kişisel instagram hesabı aracılığıyla yaygınlaştırdığı 
fotoğraflar insanlar tarafından büyük ilgi görüyor. 
Çizim yapmaya çocukluk yıllarında merak sardığını 
söyleyen Hakan Keleş, ilk adımını mizah dergilerin-
de karikatür çizerek attığını aktarıyor. Fotoğrafları 
çektikten sonra bilgisayarda başka bir boyuta 
dönüştürdüğünü ifade eden Keleş; “Mimarlık bölü-
müne yerleştikten sonra kişisel çalışmalar yapmaya 
ağırlık vererek animasyonlar ve çizgi romanlar çiz-
meye başladım. Sonrasında illüstrasyon çalışmaları 
yaptım. Dijital araçlar kullanmaya başladıktan bir 
süre sonra ne üreteceğimi belirlemeye başladım.” 
diye konuşuyor. 

Gulliver’in Lilliputları Eskişehir’de 
hayat buldu

‘Gulliver’in Maceraları’ kitabındaki cücelere verilen 
isimden esinlenerek lilliput adını koyduğunu 
belirten Keleş, çizimlere başlama hikâyesini şöyle 
anlatıyor: “Bir gün Hatboyutu’nda iki binanın arasına 
güneş düştüğünü gördüm ve hemen fotoğrafını 
çektim. Sonra oraya kafamda iki büyük insan figürü 
canlandırdım ve çizime döktüm. Farklı mekânları 
fotoğraflayarak çizimlerimi bu alana yoğunlaştır-
dım. Eskişehir lilliputlar şehri. Bu ismi vermemdeki 
amaç ise şehrin küçüklüğüne atıfta bulunmak.” 

“Çizimlerimi gören kişiler kendince o 
sokaktan bir hikâye çıkarıyor” 

Seçtiği mekânların karakterlerle uyumlu olmasına 
önem veren Hakan Keleş,mekânın fiziksel yapısına 
göre karakterleri oluşturduğunu ifade ediyor. 

Keleş; “Çizdiğim karakterler o mekânları kullanan-
ların doğrudan kendisi olduğu için diğer çizimle-
rimde de onlardan ilham alarak gerçekleştiriyorum. 
Kimisine o anda, kimisine de sonradan hangi karak-
terleri yerleştireceğime karar veriyorum.” şeklinde 
konuşuyor. Eskişehir sokaklarının keşfedilmemiş 
güzelliklerini çizdiği karakterlerle birer sanat eseri-
ne dönüştüren Keleş; “Çizimlerimi gören kişiler ken-
dince o sokaktan bir hikâye çıkarıyor.” diyor. Hakan 
Keleş, gerçekleştirdiği eserlerde birçok isimden 
ilham aldığını ve bu kişilerin de sanatına büyük 
katkı sağladığını vurguluyor. Keleş; “Lucas Levitan 
benim tekniğimden farklı çalışmalar gerçekleştirse 
de ortak noktamız fotoğraflar üzerine çizimler ya-
pıyor olmamız. Bu alanda bana büyük katkı sağladı. 
Onun dışında da lilliputları çizim anlamında Ece 
Zebel, fotoğraf alanında ise Osman Şişman’ı takip 
ediyorum.” ifadelerini kullanıyor.

“Lilliput karakterlerini Türkiye’nin her 
yerine taşıyacağım”

Renkli ve eğlenceli sokakların turistlerin ilgisini 
çektiğini söyleyen Keleş; “Eskişehir’e sırf çizim-
lerimi görüp merak ettikleri için gelen turistler 
oldu. Hatta fotoğrafını çektiğim sokakta yaşayan 
insanlar bile çizimlerimi gördükten sonra kendi 
sokakları olduğuna inanamadılar.” diye konuşarak, 
sanatının insanlar üzerindeki etkilerini anlatıyor. 
Eskişehir’de yaşadığı için genellikle buradaki 
mekânlar üzerinde çizimler yaptığını aktaran Hakan 
Keleş çizimlerinde Edremit ve Bursa sokaklarına 
da yer verdiğini altını çiziyor. Keleş, yapmış olduğu 
çizimleri severek gerçekleştirdiğini belirterek, söz-
lerine şunları ekliyor: “Farklı illerden insanlar arayıp 
çizim talebinde bulunuyor. Bu işi gelir amaçlı yap-
madığımı belirtince insanlar şaşırıyor.” Hakan Keleş, 
çizimlerinde yalnızca Eskişehir’le sınırlı kalmayıp 
farklı şehirlerde de sanatını gerçekleştireceğini 
dile getirerek, Lilliput karakterlerini Türkiye’nin her 
yerine taşıyacağını da sözlerine ekliyor.

Kampüs12Ekim 2017 Haber

Haber: Zehra KOÇAK
Tasarım: Elif Nur KOÇBIYIK

Hakan KELEŞ



Türkiye’de ilk kez bisiklet düzeneği kurarak okul koridorlarının öğrenciler tarafından 
aydınlatılmasını sağlayan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Bayram Köksal, öğrencilerin 
fikir dünyasını geliştirerek, üreten nesil yetiştirmeyi amaçlıyor.

Giresun’un Bulancak İlçesi’ndeki Cumhuriyet İlko-
kulu’nda  ‘Elektrik Üretiyorum, Ülkemi Seviyorum’ 
projesi kapsamında okul koridorlarına, tekerleklerin-
deki dinamo vasıtasıyla elektrik üretilen 5 bisiklet yer-
leştirildi. Teneffüste bisikletlere binerek pedal çeviren 
öğrenciler, hem spor yapıyorlar, hem de okul koridor-
larının aydınlanmasını sağlıyorlar. Proje Koordinatörü 
Cem Mutlu Türkseven, Karadeniz ikliminin yağmura 
elverişli olmasından dolayı çocukları ders aralarında 
içeride tutmak için bu yola başvurduklarını söyledi. 
Mutlu Türkseven, “Çocukların yüksek enerjilerini 
yağmurlu havalarda atabilmeleri için aklımıza bisiklet 
projesi geldi. Okul koridorlarının zeminine sabitle-
yerek yerleştirdiğimiz bisikletlerle çocuklar pedal 
çevirerek eğlenceli vakit geçiriyorlar. Bu sayede hem 
dışarı çıkamıyorlar, hem de bu eğlenceleriyle enerji 
üretiyorlar.” diyerek projenin amacından bahsetti.

“Bisiklet pedalı çeviren öğrenciler okul 
koridorlarını aydınlatıyorlar”

Amacının sadece pedal çevirmek olmadığını dile 
getiren Proje Koordinatörü Türkseven, “Bisikletlere 
dinamo yerleştirerek onu koridor üzerindeki ampulle-
re bağladık. Bu sayede bisiklet pedalı çeviren öğrenci-
ler okul koridorlarını aydınlatıyorlar. Ayrıca üretilen 
bu elektriği depolama şansımızda mümkün. Fakat 
tüm okulun elektrik maliyetini karşılamamız şu anda 
mümkün değil.” ifadelerini kullanıyor. Şu an sadece 
ellerindeki imkânla koridorları aydınlatmanın müm-

kün olduğunu vurgulayan Türkseven, imkânların daha 
da geliştirilirse okulun ihtiyacını karşılayacak kadar 
elektrik depolamanın mümkün olacağını söylüyor.

“Teneffüslerde bisikletlerin başında 
kuyruk oluyor”

Kendi gücüyle elektrik üreten öğrencilerin mutlu 
olduklarını ifade eden Cem Mutlu Türkseven; “Proje-
mizin henüz Ar-Ge aşamasındayız. Birçok eksikliği-
miz var. Bisikletlerin koltukları ve dinamoları kırıldı. 
Bu hasarları en aza indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca 
projemizi daha eğlenceli hale nasıl getirmeyi planlı-
yoruz.” şeklinde konuşuyor. Oluşturdukları projeden 
öğrencilerin mutlu olduğunu aktaran Türkseven; 
“Teneffüslerde bisikletlerin başında kuyruk oluyor.” 
diyor. Ellerinde 5 tane bisiklet olduğunu dile getiren 
Türkseven, okul içerisinde koşmaların ve yaramazlık-
ların azaldığını da sözlerine ekliyor.

“Merdivenlerden de elektrik üretimi 
sağlamayı düşünüyoruz”

Türkseven, okul aile birliğinden ve İl Özel İdare-
den para yardımı aldıklarını fakat projelerini bü-
yütmeleri için daha büyük sponsorlar bulmaları 
gerektiğini belirtti. Projenin bir sonraki aşa-
masından bahseden Cem Mutlu, sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Merdivenlerden de 
elektrik üretimi sağlamayı düşünüyoruz. 
Bunun için bir fikir oluşturduk ama ge-
liştirmemiz gerekiyor. Ayrıca öğrenciler 
arasında da küçük bir yarışma yapmayı 
da planlıyoruz.” 

Amaç; öğrencilere okulu sev-
dirmek

Bu projeyi gerçekleştiren tek okul 
olduklarına dikkat çeken Proje Koordi-
natörü Mutlu Türkseven, Türkiye’deki 
diğer okullara örnek olmak istediklerini 
aktarıyor. Öğrencilere okulu sevdirmek 
istediklerini ve okulun aslında sadece ders 
çalışma yeri olmadığını öğretmek istedik-
lerini vurgulayan Türkseven; “Uçan yumurta 
projemiz var. Çocuklardan fikir geliştirmelerini 
isteyerek yumurtaları kırılmadan okulun 3. katın-
dan aşağı bırakmalarını istiyoruz. Onlara belirli bir 
zaman vererek kendilerine özgün proje geliştiriyorlar 
ve ardından yarışma günü yumurtasını kırmadan yere 
indirmeyi başaran öğrencilerimize ödüller veriyoruz.” 
şeklinde konuşuyor. Okul Müdürü Bayram Köksal ise, 
bu tür projelerle çocukların hayal dünyasını geliş-
tirmek istediklerini ve bu yüzden bu tür çalışmalara 
önem verdiklerini söylüyor.

Ögğrenciler, ders aralarıinda 
okul koridorlarıiniı aydıinlatıiyor
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Yirmi yaşındaki Ümit Tekcan, atlı okçuluk sporunda büyük başarılara imza atıyor. Türkiye’yi atlı okçuluk dalında olimpiyatlara 
taşımayı hedeflediğini söyleyen Tekcan atlı okçuluk sporunu; “Atmak hüner, vurmak kaderdir” sözleriyle açıklıyor.

Türkiye’de unutulmaya yüz 
tutmuş ata sporlarından biri 
olan atlı okçuluk, 2000’li yılların 
başından itibaren Hilmi Arınç, 
Sami Genel, İrfan Gürdal, Cemal 
Hünal gibi idealist kişilerce yeniden 
başlatılmıştır. İlk müsabakası 
Çanakkale’de gerçekleşen atlı 
okçuluk zamanla daha  fazla 
sporcuya ulaşarak 2013 yılında 
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 
altında Atlı Okçuluk A.S Başkanlığı 
kurulmuştur. Günümüzde ise resmi 
ve özel müsabakalar olmak üzere 
Türkiye genelinde yılda 10’un 
üzerinde müsabaka, 20’nin üzerinde 
kulüp, 200’ün üzerinde ise lisanslı 
sporcu bulunmaktadır. Bu sporla 
ilgilenen isimlerden birisi de 20 
yaşındaki Ümit Tekcan. Genç yaşta 
olmasına rağmen atlı okçuluğun 
birçok alanında yaptığı derecelerle 
büyük başarılara imza attı. Tekcan’ın 
gelecekteki hedefi Türkiye’yi temsil 
ederek atlı okçuluğu olimpiyatlara 
taşımak.

En büyük destekçisi ağabeyi

Ümit Tekcan, atlı okçuluk 
serüveninin 7 yaşında at binmeyi 
öğrenmesiyle başladığını söylüyor. 
Atlara olan sevgisi nedeniyle bu 
sporla ilgilendiğini vurgulayan 
Tekcan, bu işe başlama sürecini 
şöyle anlatıyor; “Böyle bir sporun 
olduğundan haberim vardı fakat 
yeterli getirilere sahip değildim. 
Başta ağabeyimin desteğiyle çeşitli 
araştırmalar yaptım. İlk İstanbul’da 
bir atlı okçuluk kulübünde işe 
başladım. Orada bu alanda imkânlar 
daha fazlaydı. İlk yayı ve oku elime 
aldığım yerdi. İşten ayrıldıktan 
sonra ağabeyimin yanına gidip atlı 

okçuluk talimleri yaparak kendimi 
geliştirdim.” 

Ümit Tekcan, bugüne kadar Balıkesir 
Altın Ok Festivali’nde Kabak Bendi 
1. Ligi, Sancakbeyi Atlı Okçuluk 
Müsabakasında Kabak Bendi 3. Ligi, 
Türkiye Atlı Okçuluk Çeyrek Final 
B Grubu Müsabakasında Memlük 
Bendi 1. Ligi, Genel Klasman 3. 
Ligi’nde başarılara imza attığını 
aktarıyor.

“Atmak hüner, vurmak kaderdir”

Atlı okçuluk sporunun fiziksel ve 
mental olarak hazırlanılması gereken 
bir spor dalı olduğunu ifade eden 

Ümit Tekcan, atlı okçuluğun hem 
yerde hem de at üzerinde istikrarlı, 
sıkı bir şekilde çalışma, sabır ve 
emek isteyen bir spor dalı olduğunu 
vurguluyor. Tekcan; “Atlı okçuluk 
literatüründe, atmak hüner, vurmak 
kaderdir. Bu nedenle de biz elimizden 
geldiğince çalışırız başarıya ulaştıran 
Allah’tır.”  diye konuşuyor. Ümit 
Tekcan, atlı okçuluk sporunun diğer 
okçuluk dallarından farklı olduğunu, 
bir canlıyla ortaklık sağlandığını 
bu nedenle de at ile sağlam ilişkiler 
kurulması ve karşılıklı güven 
oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Ata binmek rehabilitasyon etkisi 
yaratıyor

Ümit Tekcan, atlı okçuluğun 
ekstrem bir spor dalı olmasından 
kaynaklı yaşadığı bazı kazaları 
şöyle anlatıyor; ”Canlı bir hayvanla 
birlikte yaptığın bir spor olduğundan 
anlık kazalar yaşanıyor. Mesela 
yarışmalara bir hafta kala attan 
düşmüştüm ve at ayak bileğime 
basmıştı. Yine başka bir gün de at 
tökezledi ve ben üzerinden uçtum. 
Bir keresinde de yarışma esnasında 
at çok hızlıydı parkurun sonundaki 
virajı alamadığı için atla birlikte 
yere düştük.” Tekcan, yaşadığı 
bütün zorluklara ve geçirdiği 
kazalara rağmen ata sporu olan 
atlı okçuluğu ilerletmek istediğini 
dile getirerek, ata binmenin 
rehabilitasyon etkisi yarattığını 
uzmanların da psikolojik destek alan 
kişilere önerdiğini sözlerine ekliyor.

“Türk gençliğinin ata sporuna gerekli 
ilgiyi göstereceğine inancımız tamdır”

Gençlerin bu spora olan 
ilgisizliğinden bahseden Ümit 
Tekcan; “Atlı okçuluğun diğer 
global sporlar kadar ekonomik alt 
yapısı bulunmadığı için gençlere 
yeteri kadar ulaşılamıyor. Devlet 
bu işe maddi manevi destek verdiği 
takdirde Türk gençliğinin ata 
sporuna gerekli ilgiyi göstereceğine 
inancımız tamdır.” diyerek bu spora 
ilgi duyanlar için şu tavsiyelerde 
bulunuyor; “Öncelikle yerde ok 
atmayı öğrenmeli daha sonra da ata 
hâkimiyet sağlamalılar. Bu ikisini 
gerçekleştirmek içinde bulundukları 
şehirlerin okçuluk kulüplerinde 
katılmalılar.” 

Genç Yeteneklerle Canlanıyor
Atl ıOkçuluk
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Pars Chopper Grubu
Kendine has kurallarıyla

Pars Chopper Kayseri Grubu üç yıldır Kayseri’ye motosikleti sevdirmek için 
gaza basıyor. Kendine has kıyafetleri ve kuralları olan grup, sosyal sorumluluk 

projelerinde ve çeşitli etkinliklerde yer alıyor.
 Kayseri’de kendi aralarında makina dedikleri klasik 
türdeki Chopper tarzı motosikletleriyle bir araya 
gelen Gökhan Ramazanoğulları, Ali Erbay, Mehmet 
Murat Ramazanoğulları, Atilla Aybar ve Hakan 
Livdumlu, Pars Chopper Kulübü’nü oluşturuyor. 
Zamanla Kayseri halkının ilgisini ve sevgisini 
kazanan motosiklet kulübü, sorumluluk projelerinde 
ve çeşitli etkinliklerde yer alıyor. Amaçlarının 
Kayseri’de motosiklet kültürünü yaymak olduğunu 
belirten Pars Chopper kurucularından Gökhan 
Ramazanoğulları, gruba katılmak isteyen birinin 
öncelikle Pars Chopper yeleğini hak etmesi 
gerektiğini söylüyor. Ramazanoğulları, bu süreci 
şöyle anlatıyor: “Grubumuza katılan kişi önce boş 
yelek giyiyor, bir buçuk ay kadar eğitim alıyor. 
Sürücü kurallarından insan ilişkilerine kadar 
ilgilenip, gözlemliyoruz. Ve grup üyelerinin oy birliği 
ile o kişiyi aramıza alıyoruz. Yani yoldan geçen ve 
motosikleti olan herkesi grubumuza almıyoruz.”

“Biz motosikleti Kayseri’ye sevdirmek 
için varız”
Farklı kıyafetlerinin ve tarzlarının trafikte olumsuz 
bir etki yaratmadığını hatta dikkat çektiğini 
söyleyen Pars Chopper kurucu üyelerinden Ali 
Erbay, bir anısını paylaşıyor; “Bundan iki ay önce 
Kuşçu Barajı’nın açılışı vardı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Mehmet Özhaseki de gelmişti. Bizim için 
‘Bu arkadaşları İstanbul’dan mı getirdiniz?’ diye 
sormuş. Kayserili olduğumuzu duyunca çok şaşırdı 
ve sevindi. Kayseri’de böyle bir oluşum olması çok 
hoşuna gitti. Hatta espri icabı ‘ben de motosiklet 
sürmek istiyorum’ demişti.” Kayseri’de motorcuların 
serseri olarak görüldüğü tabusunu yıktıklarını ve 
bunun yayılımı için çalıştıklarını belirten Erbay; “Biz 
motosikleti Kayseri’ye sevdirmek için varız.” dedi.

“Pars Chopper Grubu olarak sosyal 
projelerde yer alıyoruz”
Gökhan Ramazanoğlu, motosikletlilerin birbirleriyle 
olan dayanışma bağının güçlü olduğunu şu şekilde 

açıklıyor: “Pars Chopper grubu 
tüzüklerinde, ‘Yolda arızalanan 
bir araç ya da motosiklete yardım 
eden üye bir aylık aidattan muaf 
olacak.’ maddesi yer alıyor. Hangi 
tip motor kullanırsa kullansın 
yolda kalmış bir ‘iki teker’ liye 
daima başka bir motosikletlinin 
yardım edeceği şartımız var.” 
Ramazanoğulları, iki tekeriyle 
yaşadığı bir anısını şu şekilde 
anlatıyor: “Bir gün Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na giderek, 
çocukları okul bahçesinde 
motosikletle gezdirdik. O 
çocukların sevinci ve mutluluğuna 
tanık olmak çok güzeldi. Pars 
Chopper Grubu olarak sosyal 
projelerde yer alıyoruz.”

 “Biraz daha saygı 
görmek istiyoruz, çünkü kimseye 
saygısızlık yapmıyoruz”
Grup olarak çok nizami ve dünya literatürüne uygun 
şekilde motosiklet sürdüklerini vurgulayan Gökhan 
Ramazanoğulları, trafikte diğer araç sürücülerinin 
motosikletlilere karşı tutumlarının farklı olduğuna 
değiniyor. Ramazanoğulları, “Biliyorsunuz Kayseri’de 
motosikletler pek tanınmıyor, pek sevilmiyor. Ama 
toplu olarak sürüşlere çıktığımızda herkes bizden 
esasen korkuyor. O zaman çok saygılı oluyorlar. 
Ancak bireysel sürdüğümüz zaman üstümüze araba 
sürüyorlar.” şeklinde konuşuyor. Arabanın içindeki 
kaporta sisteminin motosikletlerde olmadığını 
söyleyen Gökhan Ramazanoğulları, “Motosikletlerin 
kaporta sistemi kendi vücudumuz. Biz trafikte biraz 
daha saygı görmek istiyoruz çünkü biz kimseye 
saygısızlık yapmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kurallarımız ve kaidelerimiz tamamen 
etik kurallar çerçevesinde”

Pars Chopper Koordinatörü Emre 
Goğuş gruplarının amacını; 
tamamen etik kurallara dayanarak 
Kayseri’nin motora karşı olan 
tabularını yıkmak olarak 
tanımlıyor ve bu hedeflerini bir 
buçuk yıl gibi kısa bir sürede 
başardıklarının altını çiziyor. 
Çokça sevilen bir grup olduklarına 

değinen Goğuş, “Biz altı aylık bir sürede yüzde 
150 büyüdü. Bu ilginin nedeni de, kasksız motora 
binmememiz. Kurallarımız ve kaidelerimiz tamamen 
etik kurallar çerçevesinde.” diye konuştu. Grup 
üyelerinden Ali Erbay ise Pars Chopper’la yaşadığı 
en güzel anısını şöyle anlatıyor; “Bundan iki yıl 
kadar önce Çay Bağları tarafında iki küçük çocuk 
kaybolmuştu. Onları aramak için polis kurtarma 
ekipleri, akut seferber oldu. Grubumuz kalabalık 
olduğu için bizden de yardım istediler. Hemen 
dağıldık ve çocuklar sağ salim bulundu.”

“Pars Chopper üyelerinin belli hız 
limitleri var”
Motosiklet kazalarında genelde hatalı olan 
tarafın motosiklet veya araç sürücülerinin hatası 
olduğunu söylemenin yanlış olacağına dikkat çeken 
Gökhan Ramazanoğulları, yaşanan kazalardaki 
hatalarının ekseriyetle; sürücülerin dikiz aynalarına 
bakmamaları ve motosikletlere sinyal vermemeleri, 
motosikletlilerin de hız limitlerine uymaması olarak 
sıralıyor. Ramazanoğulları; “Pars Chopper üyelerinin 
belli hız limitleri var. Bu limitleri geçmedikleri için 
kolay kolay kaza yapma eğiliminde olmasalar dahi 
bazı sürücüler dikkatsizlikleri nedeniyle kazalar 
yaşayabiliyor.” diye konuşuyor. Pars Chopper 
üyelerinin üç senedir aldıkları yaklaşık on bin 
kilometrelik yolda kurallı motosiklet kullanmaları 
sayesinde aralarında kimsenin yaralanmadığına 
dikkat çeken Ramazanoğuları, trafikte sadece 
motosikletlilerin değil sürücülerin de dikkatli olması 
gerektiğinin altını çiziyor.
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Kültür ve Medeniyet

1. Hedeflerinizi belirleyin.
2. Bir göreve odaklanarak üzerinde çalışın.
3. Önceliklerinizi aklınızdan çıkarmayın.
4. Her günü planlamak için zamanınızı 

programlayın.
5. Büyük hedeflerinizi günlük işlerinize 

dönüştürün.

Deloitte tarafından hazırlanan ‘Çalışan Gözüyle 
Yetenek Paradoksu Yoklaması’ çalışanlar ve 
liderler arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya 
çıkardı. Araştırmaya göre; 31 yaş ve altı 
çalışanların yüzde 26’sı gelecek bir yıl içerisinde 
işten ayrılmayı düşünüyor. Liderlere güven ise en 
önemli etkenlerin arasında yer alıyor.

Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri Platformu’nun ‘Kariyerimin 
Kontrolü Bende’  kişisel gelişim kongresi 6. yılında 
gençlerle buluştu. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfında okuyan 
ve mezun olmaya hazırlanan 3 bin öğrenciye ihtiyaç 
duydukları kariyer ve gelişim fırsatı sunuldu. Kongrede, 
öğrencilerin kariyerlerinde bir adım öne geçirebilmeleri 
için kişisel gelişim eğitimleri verildi.

Çalışanların kariyer planlarını neler 
etkiliyor?Etkili zaman yönetiminin faydaları 3 bin genç ‘Kariyerimin Kontrolü

Bende’ dedi

/gazetekampüs

‘Kampüste Kariyer’ bölümümüzde bu ay 
sınav kaygısı, ders çalışma düzeni ve 
etkili zaman kullanımıyla ilgili konuları 
ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak 
ile konuştuk. 
Erciyes Üniversitesi Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ERREM) Müdürü 
Öğr. Gör. Mustafa Atak, üniversite 
sınavına giren öğrencilerin zorlu bir 
süreçten geçtiğini söylüyor. Mustafa 
Atak, bu süreç hakkında şöyle 

konuşuyor: “Öncelikle öğrencilerimiz 
üniversite sınavına hazırlandılar. 
Tabi bu süreç çok farklı bir süreç. 
Sadece ders çalışmaktan ve test 
çözmekten ibaret olan bir sınav 
süreci. Sınavın ardından, üniversiteye 
gelen öğrencilerimiz sanki bir 
harpten ya da savaştan çıkmış gibi 
görünüyorlar.” Üniversiteye  gelen 
öğrencilerin, derslerden kendilerini 
soyutlamalarının doğru olmadığını 
dile getiren Öğr. Gör. Mustafa Atak, 
öğrencilerin derslerin yanı sıra 
sosyal faaliyetlerde de dengeli bir 

şekilde rol almaları gerektiğini ifade 
etti. Atak; “Öğrenciler, üniversiteyi 
kazandıktan sonra hedefe ulaştım, 
ders çalışmama gerek yok gibi 
psikolojiye bürünüyorlar. Ancak, her 
fakültenin kendi ders programına 
göre zor dersleri var. Bu nedenle 
planlı bir şekilde ders çalışılmalı.” 
diye konuştu. 

“Zamanı rutine bağlamadan, her şeyi yerinde 
ve zamanında yapmak gerekiyor”

Zaman kullanımı hakkında bilgi 
veren Öğr. Gör. Mustafa Atak, 24 
saatlik sürecin planlı geçirilmesi 
sonucunda zamanın daha etkili 
kullanılacağını aktardı. Atak; 
“Zamanı rutine bağlamadan, her 
şeyi yerinde ve zamanında yapmak 
gerekiyor. Aksi takdirde işler 
birbirine giriyor. Dersler üzerinden 
örnek verecek olursak örneğin; 
öğrenciler derslere giriyor ama 
vize dönemine kadar hiç derslere 
bakmıyor. Buda vize döneminde 
zaman yetersizliğine uğramalarına 
neden oluyor.” şeklinde konuştu. 

Etkili zaman kullanımı önemli
Öğrencilerin, zamanlarını etkili 
kullanamadıkları için koma 

dönemine girdiklerini söyleyen 
Atak, bu dönemin öğrencilerin 
ruh sağlığının bozulmasına neden 
olduğunu da ekliyor. Zaman 
kullanma konusunda çocukları 
örnek gösteren Atak; “Çocuklara 
sorduğumuzda vakit geçmiyor 
diyorlar, yetişkinler ise zamanı 
değerlendiremiyorlar, zamanın su gibi 
akıp geçtiğini dile getiriyorlar.” diye 
konuştu. Öğrencilerin ders çalışma 
metotlarının önemli olduğuna vurgu 
yapan Atak,  her şeyden önce kişinin 
çalışma ortamının düzeltilmesi 
gerektiğini belirtti. Çalışma ortamının 
ders dışı şeyleri çağrıştırmaması 
gerektiğine değinen Atak, 
konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: 
“Gece çalışmak isteyen öğrenciler 
olabiliyor. Bu öğrenciler daha sessiz 
olduğu için ders çalışma işini geceye 
bırakıyorlar, fakat vücudun uyuması 
gerektiği için ve organlar artık 
yavaş ve uyku modunda çalıştığı 
için verimli ders çalışma eylemini 
gerçekleştiremiyorlar.” 

Bir asırdan beri memleketimizin 
başta gelen derdi medeniyet 
meselesidir. Geçmişte büyüklüğü 
dünyaca bilinen Türk milletinin 
medeni varlığa sahip olmadığını 
önce Batı’yı tanıyanlar ortaya 
attı. Tanzimat’la başlayan Batı 
münasebetleri, birçok nesillerin 
gözünü kamaştırdı. Aydınlar, 
Batı’nın yükselişindeki sırrı 
aramaya koyuldular ve bu 

araştırmayı yaparken farkında 
olmadan kendi iç dünyalarını 
Batı’nın içinde buldular. Birbiri 
ardı sıra birkaç nesil “Avrupa’ya 
benzemek için ne yapalım?”, 
“Garplılaşma nasıl olmalı?” diye 
uzun zaman sayıkladılar. O 
nesilleri Batı taklitçiliğine, hem 
de ruhları duymadan sürükleyen 
kuvvet, başlangıç noktasında 
bağlandıkları aşağılık duygusu 

olmuştu.  Onlar için mesele, sadece 
Batı’ya benzememek davasıydı. 
Milli varlığımız hakkında bir 
fikirleri yoktu. Hakikatte, bin yıllık 
tarihimiz içinde ortaya konmuş 
olan Anadolu Müslüman Türk 
kültürünü, örfleri, folkloru, edebiyatı 
ve güzel sanatlarıyla, tasavvufu ve 
tarikatlarının felsefesiyle, İslami 
ahlakıyla bir potada yoğurmak, 
davanın esasını teşkil ediyordu.

Kariyerde Güncel Haberler
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