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Değerli Yaşarım Dergisi Okuyucuları, 
Yaşar Üniversitesi Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Sayın Selçuk Yaşar, hayatı bo-
yunca ilklerin peşinde koşmuş ve inan-
dığı ilkeler doğrultusunda ülkesine ye-
nilikler getirmiş ve Türkiye ekonomisine 
büyük katkılar sağlamış duayen bir isim-
dir. Sportif, kültürel ve sosyal çalışmalara 
büyük önem veren Sayın Yaşar, gençlere 
destek olmayı ilke edinerek Selçuk Ya-
şar Spor ve Eğitim Vakfı’nı kurmuş; eğiti-
min farklı kademelerinden spora, sanata, 
müziğe, edebiyata, arkeolojiye ve bilimsel 
araştırmalara bu vakıf aracılığı ile destek 
sağlamıştır. Selçuk Yaşar’ın eğitime kat-
kı vizyonu ile kurduğu Yaşar Üniversitesi 
de, ülkemiz gençlerinin hak ettiği kaliteli 
eğitimi aldığı önemli bir yükseköğretim 
kurumudur. 

İKİNCİSİNİ DÜZENLEMENİN 
GURURU İÇİNDEYİZ
Bizler Yaşar Topluluğu ve Yaşar Üniver-
sitesi olarak,  ülkemiz adına oldukça 
önemli ve değerli olduğuna inandığımız 
“Selçuk Yaşar Ödülü Töreni’ni” bir kez 
daha gerçekleştirmiş olmanın gururu-
nu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlkini geç-
tiğimiz yıl takdim ettiğimiz bu kıymetli 
ödül, Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar 
Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle, Sayın 
Yaşar’ın hayatı boyunca kendisine ilke 
edindiği değerleri yaşatmak üzere haya-
ta geçmiştir. 

2020 YILI TEMASI BİLİM
Bu ödül yeniliği, toplumsal faydayı ve ge-
leceğin Türkiye’sini hedefleyen cesur in-
sanların çalışmalarını kutlamayı ve ba-
şarılarını tüm Türkiye’ye duyurmayı 
hedeflemektedir. Her yıl ülkemize önem-
li katkılar sağlamış kişilere farklı alan-
larda verilmesi hedeflenen Selçuk Yaşar 

Ödülü’nün 2020 yılı teması da ‘bilim’ ola-
rak belirlendi.  Çünkü Yaşar Üniversitesi 
olarak, bilginin en önemli güç olduğuna 
inanıyoruz. Evrensel bilginin birikimiyle 
beslenerek yeni bilgiler üretip, insanlığın 
yararına sunmak için çalışıyoruz. 

ENERJİDE DÜNYANIN TANIDIĞI 
BİLİM İNSANIMIZ
Ödül Kurulu’nun oy birliği ile mutabık 
kaldığı Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki 
sahibi, ‘temiz enerji’ konusundaki çalış-
maları ile adından söz ettiren Ord. Prof. 
Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi oldu. Dün-
yayı daha yaşanabilir hale getirmek için 
yeni fikirlerin geliştirilmesi konusunda-
ki akademik çalışmaları ve teknoloji ala-
nında yaptığı uluslararası yayınlar ile bi-
lim dünyasına katma değer sağlayan bu 
değerli bilim insanımızı bu vesile ile tanı-
mış olmaktan dolayı büyük bir onur du-
yuyorum. Bizler her yıl yeni bir tema al-
tında ulusal ve uluslararası alanlarda 
ülkemizi başarıyla temsil eden kişi ve ku-
rumları seçerek Selçuk Yaşar Ödülü’nü 
vermeye ve kurucumuzun hayalleri ışı-
ğında hep beraber çalışıp emin adımlar-
la ilerlemeye devam edeceğiz.

“2020 YILI GİRİŞİMCİ VE 
YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ” 
LİSTESİNDEYİZ
Yaşar Üniversitesi’nin çok değerli bilim 
insanları ve öğrencileri, elde ettikleri ba-
şarılar ile bizleri gururlandırıyor. Öğre-
tim üyelerimizden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı 
ve Prof. Dr. Duygu Türker, Stanford Üni-
versitesi tarafından, dünyadaki 7 mil-
yon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik 
dilimde yer alan araştırmacıların açık-
landığı “Dünyadaki en başarılı bilim in-
sanları” listesine girmeyi başardı. Yine 
üniversitemiz, TÜBİTAK öncülüğünde 

üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçi-
lik performanslarına göre sıralandığı ve 
50 üniversitenin yer aldığı “2020 Yılı Gi-
rişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” 
listesinde 2016 yılından bu yana aralıksız 
olarak yer almaya devam ediyor. Üniver-
sitemiz,  listede vakıf üniversiteleri ara-
sında en üst sıralarda  yer alarak 2020’de 
Ege Bölgesi’nden listeye giren tek vakıf 
üniversitesi olma başarısını da gösterdi.

ÖĞRENCİLERİMİZ 
ÜNİVERSİTEMİZİN ADINI ZİRVEYE 
TAŞIYOR
Öğrencilerimiz de akademik çalışmala-
rı ve katıldıkları yarışmalardaki derece-
leri ile üniversitemizin adını bir çok yer-
de zirveye taşıyor. Mimarlık Fakültesi 
öğrencileri Melih Gürcan Kutsal ve Dila-
ra Tok, “Odyssey” isimli sosyal alan pro-
jeleriyle Dünya Mimarlık Topluluğu’nun 
35.’sini düzenlediği “WA Awards”ta öğ-
renci kategorisinde ödüle layık görüldü.
Film Tasarımı Bölümü’nü bu yıl bitiren 
Eflatun Serbay Çelebi’nin çektiği ani-
masyon film, bin 200 filmin başvurdu-
ğu uluslararası Blue Danube Film Festi-
vali’nde “En iyi bir dakikalık film” ödülü 
aldı. Şampiyonların şampiyonası olarak 
adlandırılan 2020 Türkiye Satranç Şam-
piyonası’nda üniversitemiz sporcuları, 
Mimarlık Fakültesi’ni geçen yıl bitiren 
Melih Yurtseven ikinci olurken ve Yöne-
tim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi 
Cem Kaan Gökerkan üçüncü olmayı ba-
şardı. Yaşar Üniversitesi’nde katma değer 
yaratan akademisyenlerimiz ve öğrenci-
lerimiz ile birlikte, bu eğitim yolculuğun-
da yürümekten büyük mutluluk duyuyor 
ve sizlere keyifli okumalar diliyorum. 
Sevgi ve saygılarımla.

Selçuk Yaşar’ın 
vizyonunu 

geleceğe 
taşıyoruz



Dear Readers of Yaşarım, 
The Founder and Honorary President 
of Yaşar University, Mr. Selçuk Yaşar 
has established an outstanding repu-
tation as a pioneer who, guided by the 
principles he cherishes, has introduced a 
number innovations to his country and 
made significant contributions to the 
Turkish economy.
Sports and cultural and social activities 
are of great importance to Mr. Yaşar, 
which is why he founded the Selçuk 
Yaşar Sports and Education Founda-
tion in order to realize the principle of 
supporting education at various levels 
in the fields of sports, art, music, liter-
ature and archeology, alongside academ-
ic research. Founded in accordance with 
Selçuk Yaşar’s vision and commitment to 
education, Yaşar University is an impor-
tant higher education institution where 
the young people of Turkey are offered an 
education worthy of them. 

THE SECOND ANNUAL SELÇUK 
YAŞAR AWARDS
As Yaşar Holding and Yaşar Universi-
ty, we are proud to have announced the 
2nd Annual Selçuk Yaşar Awards, which 
we believe are an important and valua-
ble contrıbution to our country. Initi-
ated jointly by Yaşar University and 
the Selçuk Yaşar Sports and Educa-
tion Foundation last year, this valuable 
award will be granted to a new laureate 
each year to maintain the principles that 
Mr. Yaşar embraced in his life. 

2020 AWARDS DEDICATED TO 
SCHOLARSHIP
The awards are intended to recognize the 
pioneering achievements of those work-
ing in the causes of innovation, social 
benefit and the future of Turkey, and 
to promote awareness of those achieve-
ments across Turkey.  They will be grant-
ed each year to figures prominent in 
various fields who have made signifi-

cant contributions to our country, and it 
has been announced that the theme for 
the Selçuk Yaşar Prize for 2020 will be 
“Scholarship,” because at Yaşar Univer-
sity we believe that knowledge is our 
most important resource. Strengthened 
by the acquisition of universal knowl-
edge, we seek to produce new scholarship 
for the benefit of humanity. 

WORLD-FAMOUS TURKISH 
SCHOLAR IN THE FIELD OF ENERGY
The Prize Committee has unanimous-
ly selected Professor Ordinarius Niya-
zi Serdar Sarıçiftçi, known around the 
globe for his research into clean ener-
gy, as the recipient of  this year’s award. 
Prof. Sarıçiftçi has made great contri-
butions to the world of science with his 
research and publications dedicated to 
the development of innovative ideas to 
make our planet a more habitable place. 
It has been my honour, in this manner, to 
make the  acquaintance of such an esti-
mable scholar.
We plan to grant the Selçuk Yaşar Award 
on an annual basis, and with a differ-
ent theme each year, to individuals and 
institutions that successfully repre-
sent our country in both national and 
international arenas; in this manner we 
shall continue to work cooperatively and 
steadfastly to realize the vision of our 
founder.

LISTED IN THE “ENTREPRENEURIAL 
AND INNOVATIVE UNIVERSITY 
INDEX 2020”
We are proud of the achievements of the 
valued academicians and students of 
Yaşar University.  Prof. Arif Hepbaşlı and 
Prof. Duygu Türker have entered the list 
of the “World’s Top Scientists” published 
by Stanford University, appearing amid 
the ranks of the top two percent of the 7 
million scholars across the globe. 
Since 2016, Yaşar University has also 
been listed every year in the Index of 

Entrepreneurial and Innovative Univer-
sities, in which the fifty universities 
that rank highest in terms of entre-
preneurship and innovation are recog-
nized by the Scientific and Technological 
Research Council of Turkey. Our univer-
sity is ranked among the top foundation 
universities in the list and is the only 
foundation university in the Aegean 
Region included in the 2020 Index.

YAŞAR STUDENTS WHO HAVE 
BROUGHT HONOUR TO THEIR 
UNIVERSITY
Our students, too, have brought honour 
to the University with their academ-
ic studies and achievements in competi-
tions. 
Melih Gürcan Kutsal and Dilara Tok, 
students in the Faculty of Architecture, 
received an award in the undergraduate 
category of the 35th “WA Awards” grant-
ed by the World Architecture Communi-
ty for their social space project named 
“Odyssey”.
A recent graduate of the Department of 
Film Design, Eflatun Serbay Çelebi was 
awarded the prize for “best one-minute 
movie” at the International Blue Danube 
Film Festival, for which 1,200 applica-
tions were received. 
Melih Yurtseven, who completed his 
degree in the Faculty of Architecture 
last year, finished second in the Turkish 
Chess Championship, 2020, the “Cham-
pionship of Champions,” while Cem 
Kaan Gökerkan, an undergraduate in 
the Department of Management Infor-
mation Systems, finished second. 
I would like to say what a pleasure it is 
for me to share the adventure of educa-
tion with the scholars and students 
who bring such value to Yaşar Universi-
ty, and I you will enjoy reading this new 
issue of Yaşarım. 
Sincerest regards.

Selçuk Yaşar’s 
vision maps the 

way for our future
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Prof.Dr. Mehmet Cemali DİNÇER
Rektör  /  Rector

Ülke ekonomisine büyük katkılar sağ-
layan, turizm, boya, gıda ve hayvancılık 
sektörlerinde  ilklerin öncüsü olan Sayın 
Selçuk Yaşar, gençlerin hayallerine kıla-
vuzluk etmek amacıyla çıktığı yolda, 29 
Mart 2001 tarihinde Yaşar Üniversite-
si’ni kurdu. Kurucumuz ve Onursal Baş-
kanımızın, “En büyük ideallerimden bi-
risiydi” dediği kurumumuz, geçtiğimiz 
20 yıl içinde, bilim ve bilginin ışığın-
da ilerledi, büyüdü ve gelişti. Başarıla-
rına her yıl yenilerini ekledi. Ülkemiz 
için son derece değerli olan Selçuk Ya-
şar Ödülü’nün 2020 yılı teması da ‘Bi-
lim’ olarak belirlendi. Seçici kurulumu-
zun yaptığı değerlendirme sonucunda 
Sayın Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarı-
çiftçi, Yaşar Üniversitesi Mütevelli He-
yet Başkanı Sayın Ahmet Yiğitbaşı ve 
Mütevelli Heyet Üyeleri’nin katıldığı 
anlamlı bir törenle mutluluğunu bizler-
le paylaştı. Kendisini tekrar tebrik edi-
yor, saygı ve esenlik dileklerimle selam-
lıyorum. Kovit-19 salgın riski nedeniyle 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bu an-
lamlı tören hepimizin hatıralarında çok 
kıymetli bir yer edindi. 

ÖĞRENMEYE ARA YOK
Sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer anne 
ve babalar; salgın koşullarına rağmen 
eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdü-
rüyoruz. Bu sürecin kesintiye uğrama-
ması için bütün imkanlarımızı seferber 
etmiş bulunuyoruz. 
Açık ve uzaktan öğrenme ortamları-
nın geliştirilmesi, öğrenme fırsatları-
nın eğitim teknolojileri ile zenginleşti-
rilmesi, öğrenme içeriklerinin tasarımı, 
sunumu, değerlendirilmesi süreçleri-
ni yürütmek ve desteklemek amacıyla 
Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ni yapılandırmıştık. 

"Öğrenme Deneyimi Yolculuğu" olarak 
gördüğümüz bu süreçte paydaşlarımız 
için etkili ve verimli öğrenmeyi ve öğ-
retmeyi teşvik eden, kampüs içinde ve 
dışında erişilebilir, eğitim teknolojileri 
ile destekli yüz yüze, uzaktan, harman-
lanmış (blended) ve ters-yüz (flipped) 
eğitim uygulamalarını başarıyla haya-
ta geçirdik.  Eğitimde dijital dönüşü-
mün önemli bir ayağı olan “Dijital Öğ-
renme Ekosistemini” kendi bünyesinde 
oluşturan sayılı üniversitelerden biri-
yiz. 2020 yılı başında ortaya çıkan Co-
vid-19 pandemi sürecinde Yaşar Üni-
versitesi güçlü ve deneyimli altyapısı 
sayesinde vakit kaybetmeksizin  uzak-
tan eğitime geçmiş ve öğrencilerine ke-
sintisiz eğitim sunmaya başlamıştır.  
Nitekim, Üniversite Araştırmaları La-
boratuvarı (ÜNİAR) tarafından 2020 
Mayıs ayında Türkiye çapında 163 üni-
versitede (111 devlet ve 52 vakıf) öğre-
nim gören on sekiz bin öğrenciyle ger-
çekleştirilen araştırmanın sonuçlarına 
göre; Yaşar Üniversitesi uzaktan eğitim 
sürecini en iyi yöneten vakıf üniversite-
leri arasında dördüncü sırada yer almış 
bulunmaktadır. 
Halen öğrencilerimize üst düzeyde eği-
tim vermek için alt yapı olanaklarının 
geliştirilmesine ek olarak akademisyen-
lerin dijital yeterliliklerinin taramasını  
yaparak uzaktan öğretici deneyimleri-
nin artırılması için programlar düzen-
lemekteyiz. Ayrıca sunum etkileşimleri-
ni zenginleştirmek için araç ve cihazlar 
sağlamaya da devam etmekteyiz.

ÖĞRENCİLERİMİZLE SÜREKLİ 
İLETİŞİM İÇİNDEYİZ
Sevgili öğrencilerimiz, saygıdeğer anne 
ve babalar, gençlik yıllarında, örnek ala-
cakları kimsesi olmayanlar, yaşamda 

her rüzgârda savrulurlar. Oysa gele-
ceğimiz olan gençlerimizin kendileri-
ne yol gösterecek kanaat önderlerinin 
tavsiyeleriyle yaşamlarına yön verme-
leri, hayata böyle kök salmaları son de-
rece  önemli ve gereklidir. Onlara sade-
ce öğüt vermek yetmez, aynı zamanda 
eşlik etmek ve yol göstermek durumun-
dayız. Bu nedenle meslektaşlarımızla 
büyük bir gayretle çalışıyor ve öğrenci-
lerimize rehberlik etmeye gayret edi-
yoruz. Bunun sürekli olabilmesi için 
öğrencilerin üniversite yönetimlerine 
katılacağı mekanizmaların kurulma-
sı önem arz etmektedir. Öğretim üye-
leriyle olduğu kadar diğer birimler ara-
sında da etkin, verimli ve kalıcı diyalog 
ve değerlendirme mekanizmalarının 
kurulması son derece kıymetlidir. Biz-
ler yıllardır çeşitli vesileler ile gerçek-
leştirilen buluşmalarda öğrencilerimiz-
le bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. 
Bu çalışmalar sağlıklı karar alımı ve ge-
lişen öğrenci ihtiyaçlarının en hızlı şe-
kilde tespit edilebilmesi bakımından da 
son derece önemlidir. Pandemi  sürecin-
de de çevrim içi buluşmalarla öğrenci-
lerimizle sürekli bir aradayız. Öğrenci-
lerimizi kendilerini ilgilendiren önemli 
kararlara dahil etme gayretimizi onlar-
la paylaşıyoruz. Bilimsel yaklaşımlar 
şunu gösteriyor, dijital teknolojiyle çev-
relenmiş ortamlarda büyüyen öğrenci-
ler, kendilerinden önceki nesillere göre 
bilişsel, sosyo-kültürel ve eğitim alanla-
rında önemli farklılıklara sahip oluyor. 
Sözün özü, Yaşar Üniversitesi öğrencile-
ri geleceğe  değişen koşullara uyum sağ-
lama becerileri gelişmiş güçlü bireyler 
olarak hazırlanıyor. Hepinizi saygı ve 
sevgilerimle selamlıyorum.

Bilim ve 
bilginin ışığında 

ilerlemek



A pioneer of many firsts in tourism, paint, 
food and husbandry sectors who made 
great contributions for Turkey’s econo-
my, Mr. Selçuk Yaşar also founded Yaşar 
University on March 29, 2001 to guide 
the youth in realizing their dreams. As 
referred by Our Founder and Honorary 
President as one of his greatest ideals, 
our university has advanced, grown and 
improved under the guidance of science 
and knowledge within the last two decades 
and continued with new achievements 
each year. Being a highly prestigious prize 
in Turkey, the 2020 Selçuk Yaşar Prize has 
been awarded with the theme of ‘science’.    
Upon the evaluation being finalized by our 
jury, Ord. Prof. Niyazi Serdar Sarıçiftçi 
has been granted the prize and shared his 
happiness with us during the award cere-
mony attended also by Yaşar University 
President of the Board of Trustees Ahmet 
Yiğitbaşı and the Members of the Board of 
Trustees. I hereby congratulate him again 
and extend my best wishes for him. This 
award ceremony that we held online due 
to the ongoing pandemic will be remem-
bered as a highly unique occasion for all 
of us. 

NONSTOP EDUCATION
Dear students and their esteemed parents, 
we are still having our classes nonstop. We 
have put all the necessary efforts to avoid 
any disruption in this process. 
We have already founded the Research 
and Application Center for Open and 
Distance Learning to improve the open 
and distance learning settings, to enrich 
learning opportunities with education 
technologies, and to execute and support 

designing, administering and assessing 
procedures of learning contents.  During 
this process that we describe as “A Jour-
ney of Learning Experience”, we have 
successfully implemented blended and 
flipped teaching practices that encour-
age effective and efficient learning and 
teaching through the education technol-
ogies that are accessible both off- and 
on-campus.  We are one of the few univer-
sities that accommodate a “Digital Learn-
ing Ecosystem”, which is a vital pillar of 
the digital transformation in education. 
Thanks to its quality and experienced 
infrastructure, Yaşar University started 
distance education right after the onset 
of the Covid-19 pandemic in the early 
2020 to offer continuous education for its 
students.  Indeed according to the results 
of a research conducted by the Universi-
ty Assessments and Research Laborato-
ry on eighteen thousand students from 
163 universities including 111 state and 
52 foundation universities across Turkey, 
Yaşar University ranked the fourth best 
foundation university in managing the 
distance education process.. 
In addition to the improvements on the 
infrastructural facilities to offer high 
quality education for our students, we 
are also organizing programs to enhance 
distance teaching experiences by assess-
ing digital qualifications of our scholars. 
We are also providing tools and devices to 
improve interactive aspect of class pres-
entations.

ALWAYS IN CONTACT WITH 
STUDENTS
Dear students and esteemed parents, 
those with no model personality in their 

young ages are driven away through-
out their lives. It is therefore extremely 
important that the young are guided by 
the opinion leaders to take root in their 
lives. Recommendations are not enough 
by themselves. We should also accom-
pany and guide them in practice. We are 
therefore working hard together with 
our colleagues to put our best efforts to 
guide our students.  To achieve sustaina-
bility in these efforts, it is of great signif-
icance that such mechanisms that will 
allow students to be involved in univer-
sity management are established. It is 
also vital to have effective, efficient, 
and sustainable dialogue and assess-
ment mechanisms within and between 
the non-academic departments. We have 
attached importance to convene with our 
students on various occasions for many 
years. These conventions are extreme-
ly important to make reliable decisions 
and identify changing needs of students 
ASAP. We are therefore still having these 
gatherings online during the pandemic  to 
get them involved in the decision-making 
process that also interests them. Scien-
tific approaches indicate that, compared 
to previous generations, today’s students 
who grow in a setting surrounded by digi-
tal technology make noteworthy progress 
in terms of cognitive, socio-cultural, and 
educational gains. To put the long story 
short, students of Yaşar University are 
getting prepared for the future as vigorous 
individuals with improved skills of adap-
tation to changing conditions. Sincerest 
regards to you all.

Advancement 
guided by science 

and knowledge
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Selçuk Yaşar Ödülü    
          ikinci kez  
 sahibini buldu

Second Selçuk Yaşar Award 
presented to its winner

Yarattığı ilkler ve yaşattığı ilkeleriyle Türkiye’nin 
iş, kültür, eğitim ve spor alanlarında müstesna bir 
yere sahip olan Selçuk Yaşar’ın vizyonunu gele-
ceğe taşımak üzere hayata geçirilen Selçuk Yaşar 
Ödülü’nün bu yılki sahibi, 1996 yılında Avustur-
ya hükümetinden ordinaryüs profesörlük unvanı-
nı alan, Johannes Kepler Üniversitesi Fizikokimya 
Kürsü ve Enstitüsü’nün başkanı Ord. Prof. Dr. Ni-
yazi Serdar Sarıçiftçi oldu.

This year’s laureate of the Selçuk Yaşar Award became 
Ord. Prof. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, Director of the Ins-
titute for Physical Chemistry of Johannes Kepler Uni-
versity. Granted the title of professor ordinarius by the 
Austrian Government in 1996, Sarıçiftçi won this ye-
ar’s Selçuk Yaşar Award, which was initiated to susta-
in the vision embraced by Mr. Selçuk Yaşar as a figure 
of firsts and principles that significantly contributed to 
the business, culture, education and sports in Turkey.   

Ord.Prof.Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi



Y aşar Üniversitesi ile Selçuk Ya-
şar Spor ve Eğitim Vakfı işbir-
liğiyle toplumsal faydayı ve 

geleceğin Türkiye’sini hedefleyen ce-
sur insanların çalışmalarını kutla-
mak ve başarılarını tüm Türkiye’ye 
duyurmak amacıyla hayata geçirilen 
Selçuk Yaşar Ödülü ikinci yılında sahi-
bini buldu. Geçtiğimiz yıl Çırağan Sa-
rayı’nda düzenlenen ödül töreni, bu yıl 
pandemi nedeniyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. 
2020 yılının teması, Selçuk Yaşar’ın 
tüm hayatı boyunca üzerinde önem-
le durduğu üç kavram “Bilim, Birlik ve 
Başarı”dan biri olan “Bilim” olarak be-
lirlendi. Ödülün sahibi, teknoloji ala-
nında yaptığı uluslararası çalışma-
larıyla dünyada adından söz ettiren; 
özellikle “temiz enerji” konusunda-
ki çalışmalarıyla öne çıkan; plastik or-
ganik güneş pilleri konusundaki çalış-
masıyla dünyadaki ilk patent ve yayına 
sahip olan Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar 
Sarıçiftçi oldu. 
Bu yılki tema göz önünde bulunduru-
larak alanlarında söz sahibi kişiler-
den oluşan seçici kurulda; Yaşar Üni-
versitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı 
Ahmet Yiğitbaşı Başkanlığında, Prof. 
Dr. Ahmet Evin, Prof. Dr. Gürbüz Gü-
neş, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve Prof. Dr. 
Banu Onaral yer aldı.

“BİLGİNİN EN ÖNEMLİ GÜÇ 
OLDUĞUNA İNANIRIZ”
Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş-
kanı Ahmet Yiğitbaşı, “Yaşar Üniversi-
tesi olarak, bilginin en önemli güç ol-
duğuna inanırız. Evrensel bilginin 
birikimiyle beslenerek yeni bilgiler üre-
tir ve insanlığın yararına sunmak için 
çalışırız. Evrensel standartlara ve etik 
kurallara uyarak bilgiyi üretir, insan-
lığın yararı için paylaşırız. Tüm bu de-
ğerler temayı oluştururken bizlere yol 
gösterici oldu. Sayın Ord. Prof. Dr. Ni-
yazi Serdar Sarıçiftçi, dünyayı daha 
yaşanabilir hale getirmek için yeni fi-
kirlerin geliştirilmesi konusundaki 
akademik çalışmaları ve teknoloji ala-
nında yaptığı uluslararası yayınlar-
la bilim dünyasına katma değer sağla-
maktadır. Bizler her yıl yeni bir tema 

altında ulusal ve uluslararası alanlarda 
ülkemizi başarıyla temsil eden kişi ve 
kurumları seçerek Selçuk Yaşar Ödü-
lü’nü vermeye ve kurucumuzun hayal-
leri ışığında hep beraber çalışıp emin 
adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

“BİLİM, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NİN 
EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN 
BİRİ”
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cemali Dinçer de, “Sayın Selçuk Ya-
şar’ın eğitime, bilime sağlamış oldu-
ğu katkılarla kurulan Yaşar Üniversite-
si’nin temel değerleri; insan odaklılık, 
toplumsal sorumluluk, bilimsel yak-
laşım, yenilikçilik ve uluslararasılık-
tır. Bilimsel yaklaşım iddiasıyla yola 
çıkan üniversitelerin bilim ödülleri-
ne katkısı yadsınamaz. Kurucumuzun 
şu sözleri bize daima rehber olmuş-
tur: ‘Bilgiye, ilme ve tecrübeye kıymet 
vermeyen bir ortamın içine itilmekten 
şiddetli korunmalıyız.’ Bizler de bilgiyi 

destekleyen ve bilgiye kıymet veren or-
tamları oluşturabilmek için bu değerli 
ödülü hayata geçirmekten büyük onur 
duyuyoruz” dedi.

“GELECEĞİN ENERJİSİ GÜNEŞ 
ENERJİSİNDE”
Ödülün bu yılki sahibi Ord. Prof. Dr. 
Niyazi Serdar Sarıçiftçi, “Beni Selçuk 
Yaşar 2020 Yılı Ödülüne layık gören ko-
misyonunun değerli üyelerine ve Yaşar 
ailesine çok teşekkür ediyorum” diye-
rek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiyemizin enerji ihtiyacını dışa-
rıdan ithal ettiğimiz petrol ve doğal-
gazlarla karşılamaya çalışırken binbir 
zorluklarla karşı karşıya gelebiliyoruz. 
Hâlbuki ülkemizin güneşi hem Türki-
ye’nin enerjisini hem de bu enerjiden 
elde ettiğimiz başarıları yurt dışına 
satabilmemize yetecek kapasitededir. 
Bir sene içinde, bir metrekareye Tür-
kiye’nin pek çok yerinde 1000 kilowatt 
saatten fazla enerji gider. Bu enerji-
yi toplayıp bizim için kullanabilecek 

Ahmet Yiğitbaşı

Ahmet Yiğitbaşı
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bir durumda elektrik enerjisine ve 
hatta kimyasal enerjiye dönüştüre-
bilirsek dışa bağımlılığımız tümüyle 
azalacak ve kendi içimizde yeterlilik 
sağlanacaktır. Bunun ekonomik, poli-
tik ve hatta istiklal ve istikbal boyutu 
vardır. Türkiye’nin istiklali ve istikbali 
güneş enerjisindedir” 

Initiated jointly by Yaşar University and 
the Sports and Education Foundation of 
Selçuk Yaşar to recognize and celebrate 
works of courageous individuals putting 
their best efforts for social benefit and for 
constructing a better future for Turkey, 
the second Selçuk Yaşar Award has been 
granted this year. The award ceremony, 
which took place at Çırağan Palace last 
year, was held online this year. 
The theme for the 2020 award has been 
decided to be “Science”, one of the three 
notions “Science, Unity, and Success” that 

Selçuk Yaşar has deemed highly impor-
tant all his life.     The this year’s laure-
ate became Ord. Prof. Niyazi Serdar 
Sarıçiftçi, a world-renowned scientists 
with international studies in technology 
who is particularly known for his stud-
ies on “clean energy” and holds the first 
patent and publication on plastic organic 
solar cells. 
Chaired by Yaşar University President of 
the Board of Trustees Ahmet Yiğitbaşı, 
the jury for this year’s science theme was 
made up of figures of expertise in their 
fields and included Prof. Ahmet Evin, Prof. 
Gürbüz Güneş, Prof. Arif Hepbaşlı, and 
Prof. Banu Onaral.

“WE BELIEVE IN SCIENCE BEING THE 
GREATEST VIRTUE.”
Ahmet Yiğitbaşı, President of Yaşar 
University’s Board of Trustees, noted, 
“As Yaşar University, we believe in 
science being the greatest virtue. We 

are nurtured by the global knowl-
edge and generate new information 
for humankind’s benefit. We generate 
information in conformity with global 
standards and ethics and work for the 
humankind’s benefit. All these values 
have guided us in deciding the theme 
for this year’s award.    Ord. Prof. Niya-
zi Serdar Sarıçiftçi has added value 
for the science world with his academ-
ic studies intended to generate new 
ideas for a more livable world, as well 
as his international articles on tech-
nology. We will continue to present 
Selçuk Yaşar Awards to next winners 
for honoring our country as individu-
als and institutions with national and 
international achievements, while also 
proceeding with confident steps guided 
our founder’s principles.”

“SCIENCE STANDS AS YAŞAR 
UNIVERSITY’S KEY VALUE.”



Yaşar University Rector Prof. Cemali 
Dinçer also stated, “As a university that 
has its foundation based on the value 
that Mr. Selçuk Yaşar added to educa-
tion and science, Yaşar University deems 
people-first approach, academic approach, 
innovation, and internationalization as 
its main virtues. It is crystal-clear that 
universities of academic approach will 
make great contributions for science 
awards. The following statement of our 
founder has always guided us: ‘We should 
avoid being involved in a setting where 
information, knowledge, and know-
how are not appreciated.’ We are there-
fore greatly honored to have initiated this 
award to create settings where knowledge 
is furthered and appreciated.”

“FUTURE ENERGY IS SOLAR.”
   The laureate of this year’s award, Ord. 
Prof. Niyazi Serdar Sarıçiftçi said, “I 
would like to thank the jury members and 
the Yaşar family for deeming me worthy 

of the 2020 Selçuk Yaşar Award.” and 
continued:
“We are facing dozens of challenges in 
meeting Turkey’s energy demand with 
imported oil and natural gas, while 
the solar capacity in our country is rich 
enough both to meet Turkey’s own energy 
demand and to export the gains that this 
capacity can achieve. The annual volume 
of energy consumed for a space of one 
square-meter is greater than 1000 kilo-
watt-hour in many parts of Turkey. If we 
can collect this energy to convert it into 
useable electrical energy and even into 
chemical energy, our external depend-
ency will be terminated once and for all. 
Then, we will have internal adequacy. 
This achievement will result in financial 
and political outcomes, which will even-
tually have prospects of independency 
and future for the country. Turkey’s inde-
pendency and future rest with its solar 
energy.” 

Prof.Dr. Mehmet Cemali Dinçer



Portekiz ile eğitim köprüsü  
Education bridge with Portugal 

Y aşar Üniversitesi ve Portekiz Camoes Enstitüsü ara-
sında imzalanan işbirliği protokolü ile Yaşar Üniver-
sitesi öğrencileri, değişim programı fırsatlarından 

yararlanabilecek. Portekiz kültürünü yakından tanıma fır-
satı sunan işbirliği ile her yıl belirlenen 4 öğrenci Portekiz 
Dili ve Kültürü ile ilgili yaz kurslarına katılabilecek.      
Dünyada konuşulan en yaygın diller arasında yer alan Por-
tekizceyi, 10 yıldır öğrencilerine seçmeli ders olarak sunan 
Yaşar Üniversitesi, Camoes Enstitüsü ile işbirliği protokolü-
nü yeniledi.
 Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen imza törenine, Por-
tekiz’in Türkiye Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Yaşar Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fah-
ri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Ti-
ago Paixao, Büyükelçilik görevlileri Tiago Filipe Fonseca Ba-
tista Gil, Guilherme Filipe Jesus Silva ve Yaşar Üniversitesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Galip Ayvat katıldı.
Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitba-
şı, dilin kültürel ilişkileri geliştirmede önemli katkılar sağ-
ladığını dile getirdi. Yiğitbaşı, şunları söyledi:
“ Yaşar Üniversitesi'nde, Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiy-
le Portekiz kültürünü tanıtmak için birçok etkinlik düzen-
ledik. Öğrencilerimize ikinci bir yabancı dil olarak Portekiz-
ce öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dilin, kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir katkı sağladığını dü-
şünüyorum. Umuyorum ki, öğrencilerimiz bu protokolün 
getireceği olanaklardan faydalanacak ve bilgilerini derin-
leştirecekler. Sayın Büyükelçiye buradaki değerli varlığı için 
teşekkürlerimi sunuyorum”
Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva  da Yaşar Üniver-
sitesi ile işbirliğinin sürmesinden dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Katkılarından dolayı Ahmet Yiğitbaşı ve 
Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer’e teşekkür eden Portekiz Bü-
yükelçisi, “Protokol sayesinde geniş çerçevede bir işbirli-
ği gerçekleştiriyoruz. Yaşar Üniversitesi ile bağlılığımızın 
ve dostluğumuzun bir sembolü olarak Portekiz kültürünü 

Ahmet Yiğitbaşı Prof.Dr. Mehmet Cemali DinçerPaula Leal de Silva



ve edebiyatını yansıtan çeşitli kitapları kütüphanenize ar-
mağan ediyorum. Umuyorum ki işbirliğimiz devam edecek” 
dedi.   
Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, “2017 yılında Camoes 
Enstitüsü ile imzaladığımız protokol, Portekiz kültürünün 
Yaşar Üniversitesi öğrencileri arasında yayılmasına büyük 
katkı sağladı. Bu protokolü yenilediğimiz için çok memnu-
num. Bu bağlamda 2017 yılında imzalanan protokole uygun 
olarak neler yaptığımıza dair bazı rakamlar paylaşmak isti-
yorum. Eğitim dili olan İngilizcenin yanı sıra Portekizce da-
hil 7 farklı yabancı dil öğrenme fırsatı sunuyoruz. 2010’dan 
bu yana 175 öğrencimiz üniversitedeki Portekizce eğitimin-
den faydalandı. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın artaca-
ğına eminim. İşbirliği protokolünün mümkün kıldığı prog-
ramdan ise 2017 yılından bu yana 4 öğrenci faydalandı. Bu 
öğrencilerden ikisi Comibra Üniversitesi, biri Porto Üni-
versitesi ve biri de Lizbon Üniversitesi’nde eğitim aldı” diye 
konuştu. 

A protocol of collaboration has been signed between 
Yaşar University and the Portuguese Institute of 
Camoes to offer exchange programs for students of 

Yaşar University. The collaboration offers students an oppor-
tunity to get to know the Portuguese culture. Four students 
will be able to benefit from the program to attend summer 
courses on Portuguese Language and Culture.       
Offering elective language courses of the Portuguese language 
-one of the world’s most spoken languages- for its students for 
ten years, Yaşar University renewed its protocol of collabora-
tion with the Portuguese Institute of Camoes.
 The signing ceremony was held on the Selçuk Yaşar Campus 
and was attended by    Portuguese Ambassador in Turkey 
Paula Leal da Silva, Yaşar University President of the Board 
of Trustees and Portuguese Honorary Consul in İzmir Ahmet 
Yiğitbaşı, Yaşar University Rector Prof. Cemali Dinçer, Cultur-
al Attaché of the Embassy Tiago Paixao, as well as by repre-
sentatives from the Embassy Tiago Filipe Fonseca Batista Gil 
and Guilherme Filipe Jesus Silva and Yaşar University Deputy 

Secretary General (PhD) Ali Galip Ayvat.
Addressing at the ceremony, Yaşar University President of the 
Board of Trustees and Portuguese Honorary Consul in İzmir 
Ahmet Yiğitbaşı highlighted the significant contributions of 
languages in reinforcing cultural bonds and said:
“We as Yaşar University have organized numerous events to 
introduce the Portuguese culture with the support offered by 
the Portuguese Embassy in Ankara. I recommend our students 
learn Portuguese as their second foreign language. Because 
I believer language is of greater contribution to reinforcing 
cultural bonds. I hope that our students will make the most 
of this protocol and further their knowledge of the Portuguese 
language and culture. I would like to thank Ms. Ambassador 
for her presence today.”
Portuguese Ambassador Paula Leal da Silva expressed that she 
is pleased to maintain their collaboration with Yaşar Universi-
ty. Thanking Ahmet Yiğitbaşı and Rector Prof. Cemali Dinçer 
for their contributions, the Portuguese Ambassador said, “We 
are conducting an extensive collaboration thanks to the proto-
col. I would like to present your library with some books of 
Portuguese culture and literature as a sign of appreciation for 
our bonds with Yaşar University. I hope that we will continue 
collaborating.”   
  Rector Prof. Cemali Dinçer also noted, “The protocol that we 
signed with the Portuguese Institute of Camoes in 2017 has 
had great contributions to making the Portuguese culture 
known by students at Yaşar University. I am pleased that we 
have renewed this protocol. Therefore, I would like to share 
some figures of what we have done as part of the protocol 
signed. Apart from the English language that is the medium 
of instruction, we also offer courses of seven foreign languag-
es including Portuguese. A number of 175 students have bene-
fitted from the Portuguese language courses since 2010. I am 
sure this number will be higher in years to come. Furthermore, 
4 students have benefitted from the program offered as part 
of the collaboration protocol since 2017. Two of these students 
studied at the University of Coimbra, one at the University of 
Porto, and one at the University of Lisbon.” 
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Ön lisans 
birincisinden 
DGS başarısı 
Achievement 
in transfer to 
undergraduate 
degree 
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) birincisi 
olarak bu yıl mezun olan Serkan Ergüven, Dikey Geçiş Sı-
navı’nda da (DGS) bir başka başarıya imza attı. Bilgisayar 
Programcılığı Programı mezunu Ergüven, 2020 DGS sonuç-
larına göre Türkiye 13’üncüsü olmayı başardı. Çocukluğun-
dan bu yana bilgisayar oyunlarına büyük ilgi duyduğunu 
ve bulmaca çözmeyi çok sevdiğini anlatan Serkan Ergüven 
bu nedenle bilinçli bir tercihle Yaşar Üniversitesi Bilgisayar 
Programcılığı Programı’nı tercih ettiğini söyledi. Üniversite 
eğitimi boyunca kararında yanılmadığını ve kendisini daha 
da geliştirmek adına lisans eğitimine devam etme kararı al-
dığını belirten başarılı genç, “Ön lisans programları, üni-
versite tercihlerinde zorlanan kişilere büyük avantajlar sağ-
lıyor. 2 yıl boyunca yazılım programcılığı konusunda daha 
da ilerlemek istediğime kanaat getirdim. Ancak ileri sevi-
ye yazılımlar çok daha fazla matematik bilgisi gerektiriyor. 
Bu nedenle lisans eğitiminin gerekli olduğunu düşündüm 
ve bu yıl DGS’ye girdim. Türkiye 13’üncüsü olmak beni çok 
mutlu etti. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitim ha-
yatıma devam edeceğim” dedi.  

OYUN GELİŞTİRME ŞİRKETİ KURMAK İSTİYORUM 
Başarıyı, ‘bir varış noktası değil, bir yolculuk’ olarak tanım-
layan Serkan Ergüven, DGS’ye girecek adaylara tavsiyelerde 
bulundu. Ergüven, “DGS’ye girecek olan gençlere ön lisans 
derslerinde iyi bir not ortalamasına sahip olmalarını ve sıkı 
çalışmalarını öneriyorum. Ön lisans eğitimi alan öğrenci-
lerin büyük bir kısmı lisans eğitimine devam etmek istiyor. 
Bu nedenle rekabet büyük. Lisans eğitimimi tamamladık-
tan sonra kendi oyun geliştirme şirketimi kurmak istiyo-
rum. Başarı, bir varış noktası değil bir yolculuktur. Umarım 
hepimiz yaşadığımız dünya için faydalı işler yapabiliriz” 
diye konuştu.

Graduating ranking first within the Vocational School of 
Yaşar University, Serkan Ergüven excelled at the external 
transfer test as well. A graduate of computer programming, 
Ergüven ranked 13th in Turkey in the external transfer test 
of 2020. Noting that he has been interested in video games 
and solving riddles since he was a child, Serkan Ergüven 
preferred studying computer programming at Yaşar Univer-
sity. Expressing that he has never regretted his decision to 
study computer programming and made a further decision to 
continue with an undergraduate degree, the young program-
mer said, “Associate degree programs offer advantages for 
students having difficulty in making their choices of univer-
sity. During my two-year study, I have decided to further 
improve my skills in software programming. As advanced 
level software requires more knowledge of algebra, I thought 
I should proceed with an undergraduate degree and took 
the external transfer test. I am happy to be ranked 13th in 
Turkey. I will continue my academic life at the Department 
of Computer Engineering now.”  

HIS GOAL TO FOUND A COMPANY OF GAME 
DEVELOPERS 
Describing success “not as a target point but as a journey”, 
Serkan Ergüven gave advice to those interested in taking 
the external transfer test. “I strongly recommend that those 
interested in taking the test have a high GPA in their asso-
ciate degree program and study hard for the test. Most 
students of associate degree programs want to proceed with 
an undergraduate degree. There is therefore a huge compe-
tition. I want to establish my own company of game devel-
opers. Success is not a target point but the journey itself. I 
hope we all create works that are of use for the whole world,” 
said Ergüven.  

Serkan Ergüven



Türkiye’den 195 bilim insanının yer 
aldığı dünyanın en etkili bilim insan-
ları listesinde, Yaşar Üniversitesi Ener-
ji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, 
Ege Bölgesi’nde birinci, Türkiye’de ise 
dokuzuncu sırada yer aldı. Türkiye Bi-
limler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de 
olan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerji alanın-
da da ülkemizde birinci sırada bulu-
nuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve 
Hollanda’dan bilim insanlarının yer 
aldığı bir ekip tarafından; bilimsel ma-

kalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sıra-
sı, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi 
değişkenlerden oluşan ve kompozit in-
dikator bilimsel etki endeksi kullanı-
larak, dünyanın en etkili bilim insan-
ları belirlendi. Dünyanın en etkili 100 
bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 
176 alt bilim dalında listelendiği çalış-
ma, Stanford Üniversitesi’nin koordi-
nasyonunda yürütüldü ve Plos Biology 

isimli bilimsel dergide yayımlandı. Ça-
lışma, 1996-2017 yılları arasında en 
az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 
7 milyon araştırıcı üzerinde yürütüldü 
ve 100 bin bilim adamı listelendi. Tür-
kiye’den 195 bilim insanının yer aldığı 
listede, Yaşar Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Arif Hepbaşlı, dünya sıralamasında 
10 bin 251’inci, Türkiye sıralamasın-
da dokuzuncu Ege Bölgesinde ve ken-
di alanı enerji alanında ise birinci sı-

rada bulunarak listede yer aldı. Prof. 
Dr. Hepbaşlı, bilim dünyasında, yayın-
ların ve atıfların çok büyük önemi ol-
duğunu belirterek, böyle bir listede üst 
sıralarda yer almanın gurur verici ol-
duğunu ifade etti. 

An academic member of Yaşar Univer-
sity Department of Energy Systems 
Engineering, Prof. Arif Hepbaşlı has 

been listed among the most influential 
scientists of the world that included 
195 scientists from Turkey and ranked 
first in the Aegean Region and ninth 
in Turkey. Prof. Hepbaşlı, who is also 
a Full Member of the Turkish Acade-
my of Sciences, ranked first in the field 
of energy in Turkey. A team of US and 
Dutch scientists announced the list of 
the world’s most influential scientists 
where the scientists are ranked by a 
number of composite indicators includ-
ing number of publications, citation 
count, author rank, number of authors, 
self-citation rate, and scientific 
impact. The study that lists the world’s 
most influential 100.000 scientists in 
22 departments and 176 sub-depart-
ments was coordinated by Stanford 
University and published in the scien-
tific journal of Plos Biology. The study 
was conducted on an approximate 
number of seven million researchers 
with at least five publications between 
the years 1996-2017 and selected the 
most influential 100.000 scientists. 
Lecturer at Yaşar University Faculty 
of Engineering Department of Ener-
gy Systems, Prof. Arif Hepbaşlı was 
ranked 10.251st in the overall list, 9th 
among a total number of 195 Turkish 
scientist listed in Turkey, and 1st in the 
Aegean Region and the field of energy. 
Prof. Hepbaşlı noted that publications 
and citations bear greater importance 
in the science world and expressed that 
he is proud to have been listed in the 
upper ranks of this list. 

Prof. Hepbaşlı listed among the 
world’s most influential scientists

Prof.Dr.Hepbaşlı dünyanın en 
etkili bilim insanları listesinde

Prof.Dr. Arif Hepbaşlı
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Li-fi teknolojisi için 
önemli adım 

Significant step for li-fi 
technology 



Y aşar Üniversitesi Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Volkan Rodoplu, 
kullandığımız Wi-Fi sistemle-

rinin 1000 katı hızında veri aktarılma-
sını sağlayan ‘Görünür Işık ile Haber-
leşme’ sistemlerinin yaygınlaşması için 
öğrencileriyle birlikte önemli bir çalış-
maya imza attı. Li-Fi adı verilen bu sis-
temin yaygınlaşmasındaki en büyük 
engelin, evler ve ofislerde hayatlarına 
devam ederken ışığı engelleyebilecek 
insanlar olduğunu belirten Doç. Dr. Ro-
doplu’nun, sistemin kesintisiz çalışma-
sı için geliştirdiği “hayat simülasyonu”, 
dünyaca ünlü bilimsel dergi IEEE Ac-
cess’de yayınlandı. 
Doç. Dr. Volkan Rodoplu, “Li-Fi, ışık 
üzerinden haberleşme anlamına geliyor. 
Li-Fi ile LED’lerden gelen ışık, insan gö-
zünün algılayamayacağı kadar yüksek 
bir frekansta titreştirilerek ışık üzerin-
den veri göndermemizi sağlıyor. Radyo 
dalgalarını kullanan mevcut Wi-Fi tek-
nolojisine göre 1000 kata kadar daha 
hızlı bir iletişim imkanı sağlıyor. Ör-
neğin; dizüstü bilgisayarınızın başında 
oturduğunuzu düşünün. İzlediğiniz bir 
video, Wi-Fi üzerinden değil de direkt 
odanızda bulunan LED’ler üzerinden 
gelecek. Bunun avantajı, Wi-Fi’ye kıyas-
la yaklaşık 1000 kat hızlı bir veri iletimi 
sağlaması. Ancak dezavantajı şu; LED ile 
bilgisayar arasına girdiğinizde video ile-
timi kesiliyor. Li-Fi teknolojisinin, son 
10 yıldır bilinmesine rağmen ev ve ofis 
ortamlarında yaygınlaşmamış olması-
nın en büyük sebebi bu” diyerek tekno-
loji hakkında bilgi verdi. 

Lİ-Fİ ALICI-VERİCİ DONANIM 
TASARIMI DA BULUNUYOR
Lisans eğitimini Princeton Üniversite-
si’nde, yüksek lisans ile doktora eğiti-
mini ise Stanford Üniversitesi’nde ta-
mamlayan, TÜBİTAK Başarı Ödülü ve 
ABD’nin seçkin Ulusal Bilim Vakfı Ka-
riyer Ödüllü sahibi Doç. Dr. Volkan Ro-
doplu, uzun yıllar ABD’de sürdürdüğü 
akademik çalışmalarını, 2017 yılın-
dan bu yana Yaşar Üniversitesi’nde sür-
dürüyor. Doç. Dr. Rodoplu ve ekibinin, 
TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Li-
sans Bitirme Tezi Destekleme Progra-
mı kapsamında da desteklenen des-
tek düşük maliyetli bir Li-Fi alıcı-verici 

donanım tasarımı da bulunuyor.

Lİ-Fİ SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
Bu sistemin önümüzdeki yıllarda şu et-
kileri olması bekleniyor:
• Ev ve ofislerdeki Internet hızını, Wi-

Fi’nin 1000 katına çıkarması,
• Duvarlardan ışık geçmediği için gü-

venli veri transferi sağlaması,
• Aynı ışık kaynağı hem aydınlatma 

hem de haberleşmede kullanılacağı 
için enerji tasarrufu sağlaması,

• Sadece ışığı kullandığı için radyo fre-
kansındaki insana zararlı olabilecek 
radyasyonu içermemesi.

Assoc. Prof. Volkan Rodoplu, scholar at 
Yaşar University, undertook a significant 
project together with his students to extend 
‘Visible Light Communication’ systems 
that allow one-thousand times faster data 
transfer than the Wi-Fi systems currently 
in use.   According to Assoc. Prof. Rodoplu, 
the biggest handicap preventing expansion 
of the Li-Fi system are humans that might 
prevent light while working in their homes 
and offices. Rodoplu therefore developed 
“life simulation” to eliminate the interrup-
tions in the system and his work has been 
published in the world-famous science jour-
nal IEEE Access. 
  “Li-Fi means communication through light. 
In Li-Fi technology, light delivered from 
LEDs vibrates at a frequency that is invisi-
ble to human eye and allows data transfer. 
This technology facilitates 1000-times fast-
er communication compared to the Wi-Fi 
technology that uses radio waves. To give 
an example, imagine that you are sitting in 
front of your laptop. The video you are play-
ing will be delivered not through Wi-Fi but 
directly through the LEDs installed in your 

room. This system facilitates a one-thou-
sand-times faster data transfer compared 
to Wi-Fi. However, it still has a disadvan-
tage, which is that data transfer is inter-
rupted when you stand between the LEDs 
and the computer. This is the main reason 
why the Li-Fi technology has not been wide-
ly used at homes and offices although it has 
been known for the last decade,” said Assoc. 
Prof. Volkan Rodoplu. 

A DESIGN OF LI-FI RECEIVER-
TRANSMITTER EQUIPMENT ALSO 
INCORPORATED
  Having earned his undergraduate degree 
at Princeton University and his master’s 
and doctoral degrees at Stanford Universi-
ty, Assoc. Prof. Volkan Rodoplu also holds 
TUBITAK Excellence Prize and US Nation-
al Science Foundation CAREER Award and 
has been an academic member of Yaşar 
University since 2017 following his years of 
academic studies in the States.   Support-
ed as part of TUBITAK 2209-B Indus-
try Oriented Undergraduate Graduation 
Thesis Support, the project that is being 
executed by Assoc. Prof. Rodoplu and his 
team also incorporates a design of Li-Fi 
receiver-transmitter equipment.

WHAT LI-FI OFFERS
This system is expected to introduce the 
following advantages in coming year:
• Making data transfer at homes and offic-

es one-thousand times faster than Wi-Fi,
• Secure data transfer since walls are light 

proof,
• Energy efficiency since the same light 

will be used both for lightening and 
communication,

• Free of radiation exposure that is harm-
ful for humans in radio frequency since it 
uses only light

Doç.Dr. Volkan Rodoplu
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“Topluma Hizmet ve  
Sosyal Sorumluluk ”ta önde

Pioneering “Social Services and 
Responsibility”

YÖK tarafından, 5 ana gösterge ve 45 alt göstergede Tür-
kiye’deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusun-
da üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı 
“Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019” açık-
landı. Yaşar Üniversitesi, “Topluma Hizmet ve Sosyal So-
rumluluk” kategorisinde iki alanda ilk sıralarda yer aldı. Bu 
kategoride, üniversiteler, faaliyetlerinin izlenmesi ve değer-
lendirilebilmesi amacıyla 5 göstergede incelendi. “Engelsiz 
üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program 
nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı” alanında Yaşar Üniver-
sitesi 14 bayrak ile alınan ödül veya nişan sayısının en yük-
sek olduğu üniversite oldu. 

Bu kategorideki bir diğer alan olan “Sosyal sorumluluk pro-
jesi sayısı”nda da 257 proje ile Yaşar Üniversitesi sosyal so-
rumluluk projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler 
arasında ikinci sırada yer aldı. 2015 yılından bu yana “Kam-
püste iyilik var” diyerek öğrencisinden mezununa, çalışa-
nından akademisyenine bir araya gelerek kurduğu gönüllü-
lük hareketini “İzmir’de iyilik var” sloganıyla kente yayan, 
birçok kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşu ile işbirliği-
ne giden Yaşar Üniversitesi 257 proje ile 2018 yılında 145 
üniversitede yürütülen 2 bin 793 sosyal sorumluluk proje-
sinin yüzde 9,2’sine imza atmış oldu. 

Yaşar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)nun açıkladığı “Üniversite Izleme ve 
Değerlendirme Raporu 2019”da,  “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisindeki iki 
alanda, birinci ve ikinci sırada yer aldı. 

Yaşar University was ranked first and second in two sub-categories of the “Social Services and 
Responsibility” category in the “University Monitoring and Assessment Report 2019” of the Council of 
Higher Education. 



The Council of Higher Education published its “University 
Monitoring and Assessment Report 2019” where an overall 
assessment of the 172 universities across Turkey is made by 
five main criteria and forty five sub-criteria based on their 
2018 data. Yaşar University ranked top in two fields of the 
category of “Social Services and Responsibility”. In this cate-
gory, universities were assessed by five criteria to monitor 
and assess their activities. Yaşar University became the 
university with the highest number of prizes thanks to the 
fourteen flags awarded in the field of “number of universi-
ty without borders prizes, accessibility f lag prizes, accessi-
ble education and the disabled-friendly prizes”.

In the other field of this category i.e. “number of social 
responsibility projects”, Yaşar University ranked second 
with a number of 257 projects. Having initiated the volun-
teering movement with the slogan “Campus, where there 
is goodwill” to gather students, staff members and acade-
micians in 2015 and then extended this movement to the 
city with the slogan “İzmir, where there is goodwill”, Yaşar 
University collaborated with numerous institutions, associ-
ations and civil society organizations. The number of 257 
projects it conducted in 2018 accounted for 9.2% of all the 
projects executed by 145 universities. 
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Tasarımlar iyilik için 

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 
öğrencileri, mobilya tasarımı dersi kapsamında geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(-
TEGV)nı desteklemek amacıyla çocuk mobilyası tasarım-
larına imza attı. ‘Empatik fikir’ teması çerçevesinde tasar-
lanan mobilyalar, Orpak Caploonba Firması tarafından 
üretilecek, mobilyalardan elde edilecek gelir ise TEGV’e 
bağışlanacak.
Birbirinden farklı tasarımlara imza atan öğrenciler, proje-
lerini şöyle anlattı: 

TOSPA 
Öğrenciler: Melis Esgin, Efecan Şimşek 
“Farklı yaşlardaki çocukların birlikte vakit geçirebilecekle-
ri bir alan tasarlamaya çalıştık. Boyları farklı olsa da ayarla-
nabilir masalar sayesinde Tospa’yı paylaşıp farklı etkinlikler 
yapabilecekler. Kendi masalarının ortasındaki paylaştıkları 
oyun tahtasında ise oyun oynayabilecekler. Çocuklar oyu-
nun yanı sıra ders çalışabilecek, çizim yapabilecek kısaca 
anılarını biriktirebilecek” 

Designs for goodwill 



RUB-E DUB 
Öğrenciler: Dilek Karaman, Melis Hasoğlu 
“Her yaştan çocuk kendini müzikle ifade eder. Küçük 
çocuklar müziğe tepki olarak ellerini sallar, zıplar 
veya hareket eder. Bir müzik aleti öğrenmek çocuğun 
konsantrasyon geliştirmesine katkı sağlar. El-göz ko-
ordinasyonunu geliştirir, ritim duygu ve motor be-
cerilerini geliştirir. Bu nedenlerle, çocukların yara-
tıcılıklarını geliştirebilecekleri ve duygularını ifade 
edebilecekleri vurmalı enstrümanların eklendiği çift 
taraflı oturma ve aynı anda müzik aletini çalabilme 
fırsatı veren 4-6 yaş arası için oturma mobilyası ta-
sarladık. Vurmalı çalgılar çocuklardaki stresi atmak, 
kaygılarını azaltmak ve kendilerini ifade etmelerini 
sağlamak amacıyla tercih edildi. Mobilyada, def, ka-
limba ve ksilofon kullanıldı” 

DUO 
Öğrenciler: Erva Turan, Berfin Lordoğlu 
“İkimiz için bir bank, ikimiz için bir masa fikrinden 
yola çıktık. Mobilyayı paylaşarak çocukların empa-
ti fikrine yakınlaşmasını sağlamak istedik. Mobil-
yamız, istersen bir bank, istersen bir aktivite masası 
olarak kullanılıyor. Yapboza benzeyen mobilya, puf-
larıyla farklı etkinliklere olanak sağlıyor” 

Students from Yaşar University Department of Inte-
rior Architecture and Environmental Design have 
designed child furniture this year to support the Educa-
tional Volunteers Foundation of Turkey (TEGV) just as 
they did with the designs they developed as part of the 
furniture design course last year. The furniture designs 
developed with the theme of ‘empathetic idea’ will be 
produced by Orpak Caploonba and the profit made out 
of their sales will be donated to TEGV.
Students each of whom developed unique designs 

talked about their project as follows: 

TOSPA 
Students: Melis Esgin, Efecan Şimşek 
“Our design is intended to offer a space where children 
of different ages spend time together. They can engage 
in different activities by sharing Tospa, which includes 
tables with adjustable legs.  On the play table that 
they share in the middle of their own tables, they will 
be able to play games. Children will therefore be able to 
study, draw pictures, as well as play games and collect 
memories.” 

RUB-E DUB 
Students: Dilek Karaman, Melis Hasoğlu 
“Children of all ages express themselves through 
music. Little children wave their hands, jump or move 
in response to music. Learning how to play a musi-
cal instrument helps children improve their skills in 
concentrating. It improves their eye-hand coordina-
tion, sense of rhythm and motor skills. We have there-
fore designed a seating furniture for children of the age 
of 4-to-6 that has a double-sided seating equipped with 
percussion instruments so they boost their creativity 
and express themselves. Percussion instruments were 
preferred to help children overcome stress, sooth anxi-
ety and express themselves. We have used tambourine, 
kalimba and xylophone in this design.” 

DUO 
Students: Erva Turan, Berfin Lordoğlu 
“We were inspired by the idea of a park bench and a 
table for both of us. Our design is intended to help chil-
dren get familiarized with empathy by sharing the 
furniture. Our furniture can be used either as a park 
bench or an activity table. It is like a puzzle and allows 
children to get engaged in different activities using its 
hassocks.” 
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The young legal expert tells 
her success story 

Genç hukukçu nasıl 
başardığını anlattı 

Genç hukukçu Sinem Oğiş, İngiltere’de yüksek lisans, Almanya’da doktora yaptı, Japonya’da da 
doktora sonrası çalışma daveti aldı, Türk ve Japon hukukunu karşılaştırdı, ayrıca uluslararası 
denizcilik kuruluşunun bir ağını Türkiye’ye taşıdı.

A young legal expert, Sinem Öğiş earned her master’s degree in England and doctoral degree 
in Germany, and was offered postdoctoral research in Japan where she compared Turkish and 
Japanese legal systems. Öğiş also gained Turkey an international marine institution.



Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden dereceyle mezun 
olup, Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile İngiltere 
Southampton Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan Sinem Oğiş, doktor unvanını ise Almanya 
Ausgburg Üniversite’sinde almayı başardı. 
Ülkesi ile olan güçlü bağını bir gün bile koparmayarak 
denizcilik sektöründe çalışan bireyleri buluşturan 
uluslararası YoungShip kuruluşunun bir ağını Türkiye’ye 
taşıyan Oğiş, geçtiğimiz aylarda ise Japonya Gakushuin 
Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalara imza attı. 
Ausgburg Üniversitesi’ndeki  akademik kariyerinden ayrılıp, 
yakın bir gelecekte çalışmalarını Türkiye’de sürdüreceğini 
belirten Sinem Oğiş, “Akademi çok sevdiğim ve şu ana 
kadar uzunca emek verip çalıştığım bir yer. İngiltere, 
Almanya, Dubai ve Japonya gibi farklı sistemleri görüp, bu 
sistemleri birleştirip, kendimce en uygun ve özgün yöntemi 
oluşturuyorum. Akademi bu nedenle hayatımdan hiç 
çıkmayacak diye düşünüyorum. Yepyeni konular hakkında 
araştırmalar yapmayı çok seviyorum. Öğrenciler ile iletişim 
halinde olmak ise ayrı bir mutluluk kaynağı. Ayrıca ailemin 
kurmuş olduğu hukuk bürosunda da kariyer çalışmalarım 
halen devam ediyor. Hukuk ofisimiz geçtiğimiz yıllarda 
faaliyet alanlarını genişleterek Londra ve Roma’da da 
faaliyet göstermeye başladı. Youngship Genç Denizciler 
Derneği’ndeki çalışmalarımız ise tüm hızıyla sürüyor. Son 
yıllarda ülkemizde de denizcilik sektöründe akademik 
eğitim ve birikime sahip olan genç çalışanların artması 
nedenleri ile bu derneği Türkiye’ye kazandırmak istedim. 
Üyelerin, deniz hukuku ve denizcilik alanındaki bilgilerini 
güncellemek, uluslararası platformlara üye olmalarını 
sağlamak ve iş konusunda destek sağlamak derneğin 
hedefleri arasında yer alıyor” dedi. 

Having graduated from Yaşar University’s Law Faculty as 
a high scoring student, Öğiş completed her master’s degree 
at the University of Southampton in England as a grantee 
of the European Union Jean Monnet Scholarship and her 
doctoral degree at the University of Augsburg in Germany. 
To maintain her bond with her country and gather individ-
uals engaged in maritime sector, Öğiş brought a network 
of the international YoungShip organization and has just 
conducted post-doctoral researches at Gakushuin Universi-
ty in Japan during the recent months. 
Noting that she will soon quit her academic career at the 
University of Augsburg and continue her studies in Turkey, 
Sinem Öğiş said, “Academia is where I love and have been 
putting all my efforts for so long. I have seen various differ-
ent systems including the ones in England, Germany, Dubai 
and Japan and fused all of them to develop my own version 
of the optimally suitable and unique system. That’s why I 
believe the academia will always be a part of my life. I enjoy 
conducting researches about new subjects. Being in contact 
with students is another source of happiness. I am also 
continuing my career within the law firm that my family 
founded. During the past few years, our law offices have 
been opened in London and Rome to extend its operation 
field. Our works are also in full swing within the YoungShip 
Organization of Young Mariners. I wanted to introduce this 
organization to Turkey as well as the number of the young 
individuals that have the academic background and know-
how in maritime sector in Turkey has been increasing over 
the recent years. The organization is intended to make sure 
that its members keep themselves up to speed with the 
marine law and the field of marine, become members of 
international platforms and get professional support.” 

Sinem Oğiş
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An artificial nose for detecting fire 
and smoke to be developed

Yangın ve koku algılayan 
yapay burun geliştirecekler

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve Dr. Na-
lan Özkurt’un akademik danışmanlığını gerçekleştireceği tez çalışmaları,  
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında destek almaya hak 
kazandı.

Thesis studies advised by scholars from Yaşar University Department of Elec-
trical and Electronics Engineering Prof. Cüneyt Güzeliş, Prof. Mustafa Seçmen 
and Lecturer (PhD) Nalan Özkurt have been granted support as part of TUBI-
TAK 2244 Industrial PhD Program.  "



Yaşar Üniversitesi’nde öğrenim görecek doktora öğrencile-
ri tarafından geliştirilecek tez çalışmaları  ‘yangın ve koku 
algılayan yapay burun geliştirme’, ‘biyometrik kimlik tanı-
lama için beyin dalgalarının uzaktan ölçülmesi ile ‘makine 
öğrenmesi ve işaret işleme yöntemleri kullanarak biyomet-
rik kimlik tanılama’ olarak belirlendi.  
Projeler hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof. Dr. Mustafa Seçmen 
ve Dr. Nalan Özkurt şunları paylaştı:
“Ülkemizin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu 3 bilimsel proje 
üzerine çalışılacak. İlki, ‘makine öğrenmesi ve işaret işleme 
yöntemleri kullanarak beyin (EEG) dalgalarından biyomet-
rik tanılama’. Bu proje, özellikle özel güvenlik gerektiren 
alanlar, bölgeler için kişisel ve ticari kullanım olarak diğer 
yöntemlere göre daha güvenilir ve hata oranı düşük bir se-
çenek sunması nedeniyle önemli. Durağan olmayan ve çok 
kanallı beyin sinyallerinin incelenmesi, uygun kanalların 
ve uygun işarete işleme yöntemlerin tespit edilerek, derin 
öğrenme yöntemleri ile kişi tanıma yapılması projenin he-
defi. İkinci proje ise ‘biyometrik kimlik tanılama sistemi 
için EEG dalgalarının uzaktan tespiti’. En fazla 1 metrelik 
bir mesafeden beyin dalgalarının algılanması hedeflendi. 
Son proje ise ‘makine öğrenmesi ve işaret işleme yöntemleri 
kullanarak, elektrokimyasal gaz sensor verilerinden yan-
gın ve koku algılayan yapay burun geliştirme’. Yangın 
algılama üzerine çalışmalarda, makine öğrenmesi ve 
farklı türde gaz sensörleri kullanılan algılayıcıların 
klasik algılayıcılardan daha iyi performans verdiği-
ni ve elektronik-yapay burun kullanımının yangın 
algılamada hata oranını önemli ölçüde azalttığı-
nı gösteriyor. Proje kapsamında, EDS firmasının 
elektrokimyasal gaz sensörlerinin üretilme sü-
recine katkı sağlanacak” 

Among the thesis studies to be developed by 
prospective PhD candidates at Yaşar Univer-
sity are ‘artificial nose perceiving fire and 
smoke’, ‘ distance brain-wave measurement 
for biometric identification’ and ‘ biometric 
identification through machine learning and 
signal processing’.  
Informing about the projects, Prof. Cüneyt 
Güzeliş, Prof. Mustafa Seçmen, and Lectur-
er (PhD) Nalan Özkurt from Yaşar University 
stated the following:
“The three projects focus on what Turkey and 
the industry need. The first one is ‘ biometric 
identification via brain (EEG) waves that uses 
machine learning and signal processing’. This 
project is important in that it offers a more relia-
ble option with a lower error rate compared to other 
options both for personal and commercial use especial-
ly in private security zones. The project is intended to 

assess non-stationary and multi-channel brain signals, to 
detect proper channels and signal processing methods, and to 
identify persons through deep learning methods. The second 
project studies in ‘ distance detection of EEG waves for biome-
tric identification system’. The project aims to achieve detec-
tion of brain waves from a 1-meter distance. The last project 
is the ‘artificial nose for detecting fire and smell by using 
electrochemical gas sensors along with machine learning and 
signal processing methods.’ Studies on fire detection report 
that detectors that use machine learning and different kinds 
of gas sensors perform more efficiently compared to stand-
ard detectors, as well as significantly lower rates of error 
in fire detection by electronic-artificial noses. The project 
will contribute to the manufacturing opera- tions under-
taken by the EDS company 
to manufacture elec-
trochemical gas 
sensors.” "

26
 

27



Otomotiv devi Delphi’nin 
Singapur Ofisi ona emanet 

Supervising Singapore Branch of 
the leading automobile firm Delphi 

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nün ilk mezunlarından 
Mehmet Külahcı, 2008 yılında İzmir’de başladığı iş serü-
venine, 2017 yılından bu yana otomotiv sektörünün lider 
firmalarından Delphi Technologies’in Singapur Ofisinde 
Güney Asya Bölge Direktörü olarak devam ediyor. Singa-
pur’dan yönettiği ülke sayısı bu yıl 16’ya ulaşan başarılı di-
rektör, gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.   
Babasının mesleği nedeniyle çocukluğu Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde geçen Mehmet Külahcı, üniversite yıllarının en 
büyük kazanımını ‘uluslararası vizyon elde edebilmek’ ol-
duğunu belirterek, İzmir’de başlayan, İngiltere’ye uzanan ve 
Singapur’da devam eden başarılı kariyer yolculuğunu anlat-
tı. 2003 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tam 
burslu kazanan ve 2008 yılında üniversiteden mezun olan 

Mehmet Külahcı, “Benim için üniversite yıllarının en bü-
yük kazanımı uluslararası vizyon edinebilmek oldu. Hazır-
lık dönemi sonrasında Malta’da katıldığım dil okulu, Yaşar 
Üniversitesi heyetinde yer aldığım Roma Üniversitesi’nde 
düzenlenen Avrupa Birliği Projesi ve en önemlisi Erasmus 
Değişim Programı ile Belçika Leuven Üniversitesi’nde aldı-
ğım eğitim bu vizyonun gelişimine çok katkı sağladı” dedi. 

BİR BAŞKA HAYALİM ASYA İDİ 
Eşi ile birlikte İzmir’de başlayan serüvenine, keyifle yaşa-
dıkları İngiltere macerasını ekleyen ve 2017 yılından bu 
yana da büyük bir heyecanla Singapur’da yola devam ettik-
lerini anlatan Mehmet Külahcı, “Yoğun geçen İngiltere iş ha-
yatım, yine başka bir hayalim olan Asya’da çalışabilme fır-
satı için sona erdi. Singapur’a, Güney Doğu Asya Direktörü 

Mehmet Külahçı



olarak 11 ülkeye hizmet vermek üzere satış ve pazarlama 
ofisimizi kurmak için geldim. Geride kalan 3 yıl içerisinde, 
bir yandan ekibimizi kurarken diğer yandan sürdürülebilir 
büyümeyi sağlayacak müşteri ve tedarik zinciri yapılanması-
nı gerçekleştirdik. 2020 yılı itibarıyla Hindistan ve çevre ül-
kelerinin portföyümüze eklenmesi ile Singapur’dan yönetti-
ğimiz ülke sayısı toplam 16’ya ulaştı” dedi. 

HAYALLERE GİDEN YOLU BİZ İNŞA ETMELİYİZ 
Deneyimlerinden yola çıkarak gençlere tavsiyelerde bulunan 
Külahcı, şunları söyledi:
“Benim için iş hayatının olmazsa olmazları, yaptığım işe 
tam olarak hakim olmak, özümsemek, her bir işin beni tem-
sil ettiğinin bilinci ile çalışmak, mevcut durumu geliştirmek 
ve daha etkin çalışabilmek için sürekli çaba göstermek. İş ha-
yatına yeni başlayan arkadaşlara ‘sadece sevdiğiniz işi yapın’ 
demeyi çok isterdim, ancak bu biraz gerçeklerden uzak bir 
tavsiye olur. Ben aksine sevdiğin işi bulana kadar aramak ye-
rine, yaptığın işi sevmeyi, sahiplenmeyi ve daha sevilir hale 
getirmenin yollarını aramayı tavsiye ederim. Hayal kurmak 
hepimizin sahip olduğu muhteşem bir hazine. Tabii ki hayal 
kurmalıyız, ancak mutlu ve başarılı olabilmek için hayal et-
tiğimiz gelecekten bugüne uzanan bir yol keşfetmeli, hayal-
lerimizin bize yol göstermesini beklemektense hayallerimi-
ze giden yolu biz inşa etmeliyiz” 

One of the first graduates of Yaşar University Department of 
Business Administration, Mehmet Külahcı started his profes-
sional life in İzmir in 2008 and is now the South Asia Region-
al Director of the leading automobile firm Delphi Technologies in 
Singapore. The achieved director who now manages 16 countries 
in Singapore offered guidance for the young.   
Having lived in various cities in Turkey as a child because of his 
father’s profession, Mehmet Külahcı told the story of his success-
ful professional journey that started in İzmir and then extended 
to England and ended up in Singapore. Admitted to Yaşar Univer-
sity Department of Business Administration with full scholar-
ship in 2003 and earning his degree in 2008, Külahcı noted, 
“The biggest gain of my years as an undergraduate student has 

been to develop ‘an international vision’. The language school I 
attended in Malta after the prep-school, the European Union 
Project I was engaged on at Rome University as a member of the 
Committee of Yaşar University, and most importantly, my stud-
ies at the Belgium Leuven University as an Erasmus Exchange 
Student have all contributed to this international vision.” 

ALSO DREAMT OF ASIA 
Külahcı started his journey together with his wife in İzmir and 
then moved to England where they enjoyed living, and now, 
they have been living in Singapore with great excitement since 
2017. Külahcı said, “The intensive work schedule in England 
had to end so I could work in Asia, which was another dream 
that I had. I moved to Singapore as the South Eastern Asia 
Director to establish our sales and marketing office to serve 
eleven countries. Over the last three years, we have been creat-
ing our team while also establishing our customer and supply 
chains in a way that allows sustainable growth. After adding 
India and the neighboring countries to our customer portfolio 
in 2020, we have now a total number of sixteen countries that 
we are managing.” 

IT’S US THAT PAVES THE WAY FOR ACHIEVING OUR 
GOALS 
Offering recommendations for the young based on his own 
experiences, Külahcı said:
“The sine qua non of professional life is to master full knowl-
edge of the work that I am doing and to work consciously know-
ing that my work represents myself while also improving the 
existing situation and keeping my efforts to be more efficient. 
I would really like to tell those who have just started their 
professional life to be engaged only in the job that they love, but 
to be frank, this would be an unrealistic recommendation. My 
recommendation would be that they love and embrace their job 
and make it charming instead of seeking the job that they love. 
Dreaming is a priceless treasure that we all have. We should 
of course have dreams, but to find happiness and success, we 
should discover a retrospective path extending from our dream 
future and reaching out to today so we construct a path that 
takes us to our dreams instead of waiting for them to guide us.” 
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Deniz tutkusu ile gelen başarı 
A thalassophile’s ambitious success 

Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Programı’ndan 
2017 yılında mezun olan Erman Eroğlu, Londra’da kurduğu 
tekne bakım şirketi ile kariyerini başarı ile sürdürüyor. 
Marina ve Yat İşletmeciliği Programı 1’inci sınıf öğrencisiy-
ken, stajını İspanya’nın Palma de Mallorca’da bulunan ma-
rinası Port Adriano’da tamamlayarak mesleki kariyeri için 
önemli bir adım attığını belirten Eroğlu, “Yurt dışında staj 
yapabilmek kişiye büyük bir özgüven veriyor. Tek başına iken 
kendini daha iyi sınayabiliyorsun. Böylece yurt dışında iş 
kurma fikrimin temellerini staj döneminde attım. Yaklaşık 2 
yıl önce de İngiltere’ye yerleştim. Londra’da Alesta Yacht Ser-
vice ismini verdiğim tekne bakım şirketini kurdum. Bir ana 
liman kenti olarak bilinen Southampton’ı hedef kitle alarak 
çalışmalara başladım. Şirketimin faaliyet alanları içinde tek-
ne danışmanlığı, tekne transferi, online satış, yarış hazırlığı, 
çeşitli tamir ve bakım hizmetleri yer alıyor. Özellikle pande-
mi döneminde insanlar, tekneleri bir kaçış aracı olarak gör-
dükleri için işlerim daha da büyüdü” diye konuştu.   

FIRSATLARI İYİ DEĞERLENDİRİN 
Denize ve denizciliğe ilgi duyan gençlerin kariyerlerinde 
ilerlemeleri için tavsiyelerde bulunan Eroğlu, “Denizcilikle 
ilgili bir program ya da bölümde okuyan öğrencilerin ma-
rinaları yakından tanımalarını, ortamın içinde olmaları-
nı tavsiye ederim. Fırsatlar aslında karşımıza çıkıyor ama 
önemli olan bunları iyi değerlendirebilmek. Üniversitem-
de düzenlenen etkinliklerde pek çok deniz insanı ile karşı-
laştım ve onlarla bağlantımı sürdürdüm. Marina ve Yat İş-
letmeciliği Programı’na başlamadan önce iş alanlarının bu 
kadar geniş olduğunu fark etmemiştim. İşi sadece tek bir 
kalıba dökmemek lazım. Sektör ve pazar çok geniş. Acente-
likten, yat imalatına, yelken malzemelerinden, turizm şir-
ketlerine kaptanlığa kadar pek çok seçenek mevcut. İyi bir 
kariyer için sektörün ihtiyaçlarını çok iyi gözlemlemeli ve 
buna göre kendinizi yetiştirmeli” dedi.

Graduating from Yaşar University Marina and Yacht 



Management Program in 2017, Erman Eroğlu has been 
continuing his career successfully with the boat maintenance 
company he founded in London. 
Noting that he had taken a significant step for his career by 
completing his internship at Port Adriano in Palma de Mallor-
ca, Spain as a freshman at the Marina and Yacht Management 
Program, Eroğlu said, “Doing internship abroad helps build 
self-confidence. You can test yourself better when you are 
alone. My idea of founding a company abroad has therefore 
its roots in my time in Spain. I moved to England almost two 
years ago. I founded the boat maintenance company  Alesta 
Yacht Service in London. I started working on the coastal city 
of Southampton as my target market. Among the services we 
provide are boat consultancy, boat transfer, online market-
ing, race preparations, and various maintenance services. 
The company worked more intensely during the pandemic as 

boats were considered a means of isolation.”   

MAKE THE MOST OF EACH AND EVERY OPPORTUNITY 
Offering recommendations for the young interested in making 
a maritime career, Eroğlu said, “I recommend that mari-
time majors learn more about marinas and experience their 
setting at first-hand. We encounter opportunities but what 
really matters is that we use them. I have met many seafarers 
during the events held at my university and kept in contact 
with them. I was unaware of the vastness of working areas in 
Marina and Yacht Management Program.  This field is so vast 
that the sector and its market cannot be limited. The scale of 
different options includes franchising, yacht manufacturing, 
and captain positions within tourism companies. They should 
be highly careful and meticulous in observing sectoral needs 
and train themselves accordingly.” 

Erman Eroğlu
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Unforgettable scenes of 
Turkish cinema in painting

Yeşilçam’ın unutulmaz 
sahneleri fırçasında can 
buluyor
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı 
Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Dilara Balcı, Türk Sineması 
hobisiyle birleştirerek filmlerden unutulmaz sahneleri fır-
çasıyla ölümsüzleştiriyor.  Akademik hayatında Türk film-
leri ve bu filmlerdeki karakterler, konular, oyuncular, yönet-
menler üstüne birçok çalışması ve kitabı bulunan Dr. Dilara 
Balcı, hobilerini mesleğe çevirmeyi ve onları birleştirmeyi 
sevdiğini belirterek, Türk Sineması tutkusunun çocukluk-
tan başlayan öyküsünü anlattı. 

2 BİNDEN FAZLA FİLMİ İZLEDİM
Çocukluğundan bugüne kadar binlerce Yeşilçam filmi sey-
rettiğini söyleyen Dr. Dilara Balcı, “Aslında başlangıcından 

günümüze 7 binden fazla film çekilmiştir. Bu filmlerin de 
hatırı sayılır bir bölümü korunamadı ya da çıkan yangın-
larda yok olarak günümüze ulaşamadı. 2 binden fazla filmi 
izlemiş olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bunları 
ikişer, üçer defa izledim. Daha da ileri giderek pek çoğunu 
yılda en az bir kez izlediğimi söyleyebilirim. Bin 300 filmlik 
dijital film arşivimde ise ağırlıklı olarak 1980 öncesinde çe-
kilmiş filmler yer alıyor” diyerek akademik hayatında da bu 
alanda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. 

YEŞİLÇAM TEMALI BİR SERGİ AÇMAYI HEDEFLİYOR
Yüksek lisans ve doktora sürecinde de Türk sineması üzeri-
ne çalışmalarını sürdüren, bu alanda birçok makale, kitap 

Dilara Balcı



vb. yayınlayan Dr. Dilara Balcı, “Ben hobilerimi mesleğe çe-
virmeyi, birleştirmeyi seviyorum galiba. Son yıllarda sulu-
boya resim yapmaya da merak sardım. Önceleri, resim ya-
parken ses olsun diye arşivimden bir Türk filmi açıyordum, 
çünkü sessizlikte ya da müzikle çalışmayı sevmem. Daha 
sonra filmlerden kareleri resmedebileceğimi düşündüm. 
Şimdilik kendimi amatör buluyorum, ancak birkaç yıl içe-
risinde daha iyi resimler yapabilmek ve Yeşilçam temalı bir 
sergi açmayı hedefliyorum” diyerek hobisinin tutkusuyla 
nasıl birleştiğini anlattı.

Lecturer (PhD) Dilara Balcı from the Department of Film 
Design at Yaşar University Faculty of Arts and Design 
combined her hobby with the Turkish cinema “Yeşilçam” 
and turned its unforgettable scenes into painting.  Having 
conducted many studies and written books about Turk-
ish movies and the characters, themes, actors, actresses, 
and directors of these movies, Lecturer (PhD) Dilara Balcı 
expressed that she enjoys converting her hobbies into profes-
sion and combining them and told the story of her enthusi-
asm for Turkish cinema that she has had since childhood. 

OVER TWO THOUSAND MOVIES SO FAR
 Expressing that she has watched thousands of old Turkish 
movies since her childhood and been continuing her academ-
ic studies in this field, Lecturer (PhD) Dilara Balcı continued 
saying, “There actually exist over seven thousand examples 
of these movies.  A tidy number of these movies could not 
be conserved or did not survive the fires. I can assure you 
I have watched over two thousand of these movies. I have 
even watched these movies twice or three times. I can even 
say that I have watched most of them at least once a year. 
The majority of the movies that I keep in my digital archive 

of thirteen hundred movies are movies shot before 1980.” 

HER GOAL TO START A YEŞİLÇAM-THEMED EXHIBITION
Continuing  her studies on Turkish cinema during her 
master’s and doctoral degree education and having published 
many articles, book, etc. in this field, Lecturer (PhD) Dila-

ra Balcı noted, “I think I enjoy converting my hobbies into 
job and combining them. I have been interested in water-
color drawing in recent years as well. I used to play one of 
the Turkish movies in my archive just to have a sound in the 
background as I do not like working in quite settings or with 
music. Then I have come to realize that I could draw some 
scenes. I am still an amateur but my objective is to draw 
better enough to open a Yeşilçam-themed exhibition in a 
few-year time.”

2
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Teaching math with games
Matematiği oyunla öğretecek 

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendis-
liği Bölümü öğrencisi Mustafa Mert 
Aladağ’ın ekibiyle birlikte geliştirdiği 
“Bilgelik Yolunda” adlı oyun, çocukla-
ra hem matematik hem de yararlı bil-
giler öğretiyor. Yaşar Üniversitesi Ya-
zılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
Mustafa Mert Aladağ ekibiyle birlikte 
geliştirdiği “Bilgelik Yolunda” adlı oyu-
nuyla Ankara Kalkınma Ajansı'nın, 
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği 
(TOGED) ve ODTÜ Teknokent işbirli-
ğinde düzenlenen Matematik Öğreni-
mi İçin Oyun Geliştirme Yarışması’n-
da birincilik ödülü kazandı. 2019-2020 
öğretim yılında COVID-19 sebebiyle 
okulundan uzak kalan ilkokul 3, 4 ve 
5. sınıf öğrencileri için matematik öğ-
retici oyun geliştirme yarışması dü-
zenlendi. Yaşar Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 
Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mustafa 
Mert Aladağ, ekip arkadaşlarıyla bir-
likte, bir aylık yarışma sürecinde geliş-
tirdiği “Bilgelik Yolunda” adlı oyunla 
yarışmaya katıldı. 

HEM MATEMATİK HEM DE 
FAYDALI BİLGİLERİ ÖĞRETİYOR
Oyunda, oyuncunun yatağına uzanıp 
uykusuna daldığında gözlerini Bilgeler 
Diyarı’nda açtığını dile getiren Aladağ, 
“Tekrar eve dönebilmesi için gerçek bir 
bilge olması gerektiğini öğrenen genç, 
çeşitli görevleri tamamlayarak yol-
culuğunda bilgeliğini tamamlamak 
için çabalıyor. Tabii ki oyuncu bu yol-
da sadece matematiği değil, birbirin-
den farklı ilginç bilgiler öğrenip genel 
kültürüne de katkıda bulunuyor. Yol-
culuğunda kitaplar topluyor ve oyun-
daki her bir kitap ise gerçek bir kita-
bı temsil ediyor, bu kitaplarla alakalı 
bilgiler verilerek oyuncuya tavsiyeler-
de bulunuluyor. Bu sayede öğrencile-
rin kitaplara olan ilgi ve merakları da 
artıyor. Oyunumuzu diğer oyunlardan 

farklı kıldığını düşündüğümüz şey ise 
çoğu eğitici oyun gibi oyuncuyu, yani 
öğrenciyi bir teste tabii tutup ‘sade-
ce biliyorsan ilerleyebilirsin’ anlayı-
şında bir yol izlemedik. İlgili görev 
öncesinde tamamen Milli Eğitim Ba-
kanlığı müfredatına sadık kalarak, 
oyuncuyu sıkmadan konuyu öğretip 
sonrasında o konuyla alakalı eğlence-
li bir görevle öğrendiğini pekiştirmesi-
ni sağladık. Oyunun ara yüz ve bölüm 

tasarımlarını ise tamamen çocukla-
ra uygun olarak, sade ve ilgi çekici bir 
şekilde tasarlamaya çalıştık” diyerek 
oyununu anlattı.

Mustafa Mert Aladağ, undergrad-
uate at Yaşar University Depart-
ment of Software Engineering, 
developed a game called “Bilgelik Yolun-
da” (Towards Wisdom) together with 
his team of colleagues to teach chil-



dren both math and useful information. A student at Yaşar 
University Department of Software Engineering, Musta-
fa Mert Aladağ was granted the grand prize for the game 
“Towards Wisdom” that he developed together with his 
team at the Competition of Game Developing for Teach-
ing Math, which was organized jointly by Ankara Develop-
ment Agency, Game Developers Association of Turkey, and 
METU Techno-city. A competition was organized for the 
games developed to teach third-, fourth- and fifth-graders 
math while they were continuing with distance education 
during the 2019-2020 academic year due to the COVID-19 
pandemic. A freshman undergraduate at the Department of 
Software Engineering of Yaşar University Faculty of Engi-
neering, Mustafa Mert Aladağ gathered a team of colleagues 
and competed at the competition with the game “Toward 
Wisdom” that they developed in one month.  

TEACHING BOTH MATH AND WORLD KNOWLEDGE
To inform about the game where gamers lay on their bed 
to fall asleep and wake up in the Land of the Wise, Aladağ 
said, “The young realize that they have to become an actual 
wise-person to go back home and therefore make efforts to 
finish some tasks and attain wisdom.  Of course gamers do 
not only learn math but also a variety of interesting infor-
mation that would be of contribution to their world knowl-
edge. They collect books, all of which represent actual books 
in real life, and are offered recommendations while also 
being informed about these books throughout their jour-

ney in the game.  It raises an interest among students about 
books. What we think renders our game different from other 
games is that it does not test gamers and stipulate that 
they can proceed only if they are knowledgeable enough. 
We conformed to the relevant curriculum of the Ministry 
of National Education to teach gamers in each task without 
causing boredom and then made sure that they learnt the 
intended lesson with a fun task in the game. We also tried to 
make the interface and chapter designs of the game all plain 
and appealing for children.”

Mustafa Mert Aladağ
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Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden 2009 yılında 
mezun olan Can Akay, IKEA Meksika’da iç mekân tasarım 
lideri olarak görev alıyor. Uluslararası mobilya mağazası-
nın markası altında yıllardır liderlik ve eğitmenlik yaptığı-
nı belirten Can Akay, Meksika’ya geçiş sürecini ve hedefleri-
ne nasıl ulaştığını anlattı.  Can Akay, Yaşar Üniversitesi’nde 
öğrenci olduğu yıllarda Erasmus Programı ile Portekiz’in 
Porto kentindeki Escola Superior de Artes e Design’da eği-
tim aldığını, mezuniyet sonrası ise yöneticilik vasıflarını 
aldığı uluslararası eğitimlerle pekiştirdiğini söyledi. Özet-
le 3,5 yıl iç mimarlık, 3,5 yıl iç mimari ekip yöneticiliği, 2 
yıl Türkiye ülke iç mimari yöneticiliği ve son olarak da IKE-
A’nın Meksika organizasyonunu kurmak üzere ülke yöne-
ticiliği yaptığını belirten başarılı genç, “Bundan sonra da 
yeni organizasyonlar kurulmasına katkı sağlamak istiyo-
rum. Bu marka altında yıllardır liderlik ve eğitmenlik yapı-
yorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum ve herkese yeni 
bir şeyler öğrenmesini tavsiye ediyorum. Öğrendiğim en 
önemli şey ise herkesin kendi gelişiminden sorumlu olduğu. 

Tüm yeni mezunlara da tavsiyem budur. Benim her zaman 
hedeflerim oldu. Hep bir sonraki adımımı planladım, bazen 
başardım bazen de yanıldım ya da planlarım olması gerek-
tiği gibi gelişmedi. Benim için 20 yıl aynı pozisyonda çalış-
mak ile yükselmek arasında bir fark yok. Bence iki seçenek-
ten de harika kariyer hikâyeleri çıkabilir.  En önemli şey, 
mutlu olarak çalışabilmek” diye konuştu.

Having graduated from Yaşar University Department of 
Interior Architecture in 2009, Can Akay has been work-
ing as lead interior designer at IKEA Mexico. Stating that 
he has been working in lead and training positions within 
an international furniture firm, Can Akay told the story 
of how he ended up in Mexico and achieved his goals. Akay 
attended a training program at the Escola Superior de Artes 
e Design in Porto, Portugal as an Erasmus exchange grant-
ee during his undergraduate studies at Yaşar University 
and firmed up his administrative skills with internation-
al training programs after earning his degree. To sum up, 

Can Akay



The great success extending 
from İzmir to Mexico 

İzmir’den Meksika’ya 
uzanan başarı 

Akay worked as an interior architect for 3.5 years, as a lead 
interior architect for 3.5 years, as an administrative interi-
or architect for Turkey for 2 years and is now the nationwide 
administrator of IKEA Mexico to organize the company’s 
operations. “I want to contribute to the process of founding 
further organizations. I have been working in leading and 
training positions within this brand. I keep learning every 
day and recommend the same for everyone. The most impor-
tant thing that I have learnt is that everyone is responsible 
for his or her own improvement. That’s what I recommend 
for the newly graduates. I have always had goals. I have 
always planned my next step further and succeeded or failed 
at times or my plans did not work out the way I planned. 
There is no difference between working in the same posi-
tion for twenty years and getting promotions. Both options 
have the potential to yield excellent career stories.  The most 
important thing is that we enjoy working,” said Akay.   

10

11

36
 

37



Living for dreams brings success

İdeallerinin
peşinde koştu, başardı

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle bitiren, 
ardından aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan Müge 
Çavdan, başarılarına yenilerini ekliyor. Lisans eğitimin-
de ilgi duyduğu Bilişsel Psikoloji ’ye lisansüstü eğitiminde 
“Algı” konusunu da ekleyen Çavdan, doktora için Alman-

ya’daki Giessen Justus Liebig Üniversitesi’ne kabul edildi. 
Dokunma ve görsel algı alanında doktora eğitimine devam 
eden Müge Çavdan, ilk çalışmasıyla Tokyo’da düzenlenen 
2019 Dünya Haptik (Dokunma/Dokunsal) Konferansı’nda 

“en iyi öğrenci makalesi” ödülünü kazandı. Tam burslu ola-
rak girdiği Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2016 
yılında birincilikle mezun olan Müge Çavdan, hayallerinin 
ve ideallerinin peşinde ilerlemeye devam ediyor. Daha öğ-
renciyken birçok projede asistan olarak çalışan ve yüksek 
lisansını da aynı bölümde yapan Müge Çavdan, yüksek li-
sans eğitiminde Erasmus stajı ile gidip çok etkilendiği 400 
yılı aşkın tarihiyle Almanya’nın en eski eğitim kurumların-
dan biri olan Giessen Justus Liebig Üniversitesi’nde dokto-
ra programına kabul edildi. Çavdan, “ Doktora projem, do-
kunsal ve görsel yumuşaklık algısını psikofizik ve beyin 
görüntüleme yöntemleri kullanarak araştırmak. Proje 3 se-
nelik ve Avrupa’nın en saygın fonlarından biri olan UFUK 
2020 tarafından destekleniyor. Ben bu projede erken dö-
nem araştırmacı pozisyonunda çalışıyorum. İki tane da-
nışmanım var bunlardan birisi dokunsal algı diğeri de gör-
sel algı ve beyin görüntüleme yönteminde uzman. Doktora 
sürenizce deney yürütüp konferanslara katılıyor, sunum-
lar yapıyor ve bulgularınızı yayınlıyorsunuz. Aslında kısa-
ca tam bir araştırmacı olarak yetişiyorsunuz. Ek olarak staj-
yerleriniz ya da tez öğrencileriniz olabiliyor. Hatta Yaşar 



Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir stajyerim oldu” dedi.

 TOKYO’DA ÖDÜL
İlk çalışmasının konferans makalesini Tokyo’da düzen-
lenen 2019 Dünya Haptik (Dokunma/Dokunsal) Konfe-
ransı’na göndererek kabul aldığını belirten Müge Çavdan, 
“Bütün kabul alan makaleler arasında 11’i en iyi makale 
ödülüne aday gösterildi ve biri benim makalemdi. Bu konfe-
ransa ek olarak Türkiye, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi 
ülkelerde de konferanslar ve toplantılara katıldım. Sade-
ce akademik şeyler yapmadım, gezme tutkunu olan bir in-
san olarak bugüne kadar 20’nin üstünde ülkede bulundum” 
diye konuştu.

Having graduated from Yaşar University Department 
of Psychology as the top scoring student and earned her 
master’s degree in psychology, Müge Çavdan continues to 
achieve more.  Integrating “Perception” into her graduate 
studies along with Cognitive Psychology that she was inter-
ested in during her undergraduate studies, Çavdan was 
admitted by Giessen Justus Liebig University in Germa-
ny for her doctoral studies. Continuing her doctoral studies 
on tactile and visual perception, Müge Çavdan’s first work 
was deemed worthy of “the best student paper” at the 2019 
World Haptics Conference in Tokio, Japan. Having earned 
her degree in psychology in 2016 at Yaşar University where 
she studied with full scholarship and graduated as the high-
est scoring student, Müge Çavdan continues her studies to 
achieve her dreams and goals. Çavdan has assisted various 
projects and earned her master’s degree also in the field of 
psychology and now been admitted to the doctoral degree 

program of one of the oldest German education institutions 
i.e. the over-four-hundred-years-old Giessen Justus Liebig 
University, which she really loved during her visit as an Eras-
mus placement student during her master’s degree studies. 
“My doctoral degree project uses psychophysical and brain 
imaging methods to investigate tactile and visual perception 
of softness. The project will continue for three years and is 
being supported by HORIZON 2020, one of the most pres-
tigious funds of Europe. I am an early-stage researcher with-
in this project. I have two advisors and one of my advisors 
is specialized in tactile perception while the other is special-
ized in visual perception and brain imaging methods. As a 
PhD candidate, you conduct experiments and attend confer-
ences, as well as present papers and publish your study find-
ings. Actually, to sum up, you are being trained exactly as a 
researcher. You can also have your interns or thesis advisees. 
I have even had an intern from Yaşar University Depart-
ment of Psychology,” said Çavdan.

 AWARDED IN TOKIO
Sharing that the conference paper of her first study that she 
submitted to the 2019 World Haptics Conference in Tokio 
was admitted, Müge Çavdan continued saying, “My paper 
is among the eleven papers that have been nominated as the 
best paper among all the other papers admitted. In addi-
tion to this conference, I have also attended other confer-
ences that took place in various countries including Turkey, 
Germany, England, and Belgium. I have been engaged not 
only in academic stuff but also in travelling to a number of 
over twenty countries as a travel enthusiast.”
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Yaşarım Dergisi’nin yeni sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğunu
Global scale since then. In addition to EU projects, double major.

The young dreaming big achieve 

Hedeflerini büyük 
tutan gençler başardı 

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Progra-
mı’nın iki başarılı mezunu, çok çalışarak hedeflerine giden 
yola ulaşmayı başardı. Üniversiteden program birincisi ola-
rak bu yıl mezun olan Ömer Menekşe, Fulbright Eğitim Ko-
misyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursunu kazanarak 
ABD’de bir akademik yıl boyunca eğitim almaya hak ka-
zandı.  2016 yılında yine program birincisi olarak mezun 
olan Kaan Mert ise önce Dikey Geçiş Sınavı ile lisans eği-
timine devam etti ve mezun oldu,  ardından da burs kaza-
narak yüksek lisansını Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde 
tamamladı. 

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU 
Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Programı’na bilinçli bir ter-
cihle birinci olarak giren ve buradan birinci olarak mezun 

olan Ömer Menekşe, “Bir arkadaşım yabancı dilimin iyi 
derecede olduğunu öğrendikten sonra bana tesadüfen 
Fulbright bursundan bahsetti. Bunun üzerine araştırma-
ya başladım ve burs için hocalarımın da büyük desteği ile 
başvurumu yaptım ve mülakat sonrası bursu kazandığım 
açıklandı. Böylece çocukluğumdan beri hayalini kurduğum 
ABD’de eğitim alma sürecimi başlattım. Normal şartlarda 
ABD’ye Temmuz ayında giriş yapacaktım ancak koronavi-
rüs salgını nedeniyle gidiş tarihim 2021’in Ocak ayında ger-
çekleşecek” dedi.  

BİSİKLET TUTKUSU HOLLANDA’DA EĞİTİM ALMAYA 
TEŞVİK ETTİ 
Yaşar Üniversitesi Dış Ticaret Programı’ndan 2016 yılında 
program birincisi olarak mezun olan Kaan Mert ise finans 
alanında kendisini daha da geliştirmek amacıyla eğitimini 
bir adım öteye taşıdığını anlattı. Kaan Mert, “Lisans eğiti-
minin ardından, Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde yüksek 
lisansımı burslu olarak finansal yönetim programında ta-
mamladım. Bisiklet tutkumdan dolayı Hollanda’yı tercih 
ettim. Hatta yarışmada kazandığım bisikleti yanımda gö-
türdüm ve bisikleti hediye eden Niki Terpstra’a bizzat te-
şekkür edebildim. Benim en çok istediğim şey, dünya için 
faydalı bir birey olabilmek. Özellikle günümüzün en büyük 

Kaan Mert



sorunlarından biri olan geleneksel enerji üretimi ve tüke-
timi alanına odaklanmak istiyorum. Bu sorunun çözül-
mesinde katkım olacak her türlü deneyimi edinmek is-
tiyorum. Ayrıca, yapay zeka konusu da ilgi alanım içinde. 
İleride finans ile yapay zeka bilgilerimi birleştirmek istiyo-
rum. Benim gibi meslek yüksekokulundan fakülteye geç-
mek isteyen arkadaşlarıma tek önerim var; kesinlikle ha-
yallerinizden vazgeçmeyin. Hayatta yapmak istediğiniz her 
şey mümkün, yeter ki istediğiniz şeyin peşini bırakmayın” 
dedi. 

The two achieved graduates of Yaşar University Vocational 
School’s Foreign Trade Program worked hard to proceed on 
their way to achieving their goals. Ömer Menekşe, who has 
graduated as the top scoring student this year, was grant-
ed Fulbright Commission Vocational School Scholarship to 
study one academic year in the USA.  Graduating ranking 
first in the program in 2016, Kaan Mert first proceeded 
with his undergraduate study and subsequently earned his 
master’s degree from Utrecht University in the Netherlands 
where he studied with scholarship. 

HIS CHILDHOOD DREAM COMES TRUE 
Consciously preferring to study at Yaşar University’s 
Foreign Trade Program as the highest ranking student and 
graduating from the program again as the highest scoring 
student, Ömer Menekşe said, “I accidently learnt about 
Fulbright scholarship through a friend of mine who realized 
that I could speak English. Then I started making a research 
about the scholarship program and applied for it with the 

great support of my professors. After the interview, I was 
informed that I was listed among the grantees of the schol-
arship. This was the first step of my childhood dream coming 
true. I will study in the US. I was actually going to enter the 
States in July but, because of the coronavirus pandemic, I 
am waiting for January 2021 to go there.”  

HIS PASSION FOR BIKES ENCOURAGING TO STUDY IN 
HOLLAND 
Graduating from Yaşar University’s Foreign Trade Program 
as the highest scoring student in 2016, Kaan Mert shared 
that he furthered his studies to improve his professional 
skills in finance. Kaan Mert noted, “Following my under-
graduate study, I was granted scholarship by the Utre-
cht University in the Netherlands and earned my master’s 
degree there. I preferred the Netherlands as I was ambitious 
about bikes. I even took the bike I was awarded in a compe-
tition with me and got the chance to personally thank Niki 
Terpstra who awarded the bike to me. My greatest desire 
is to be of use for the world. I want to focus on one of the 
biggest problems that we face across the world today, which 
is traditional energy production and consumption. I want 
to obtain any experience that will help me contribute to 
the solution of this problem. Artificial intelligence is also 
another field that I am interested in. I want to combine my 
knowledge in finance and artificial intelligence. My only 
recommendation for those desiring to proceed with under-
graduate studies after earning their associate degree is that 
they never give up on their dreams. Everything you want to 
do in life is possible so long as you keep going after them.”

Ömer Menekşe
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