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%DOoRYDoXNXU
LoLQGH
Balçova’da süren yol çalışmaları sebebiyle trafikteki
aksaklıklar devam ediyor.
Konuyla ilgili
olarak Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya
ile görüştük. > VD\IDGD

6LJDUDPD
GRNXQPD
Yeni akademik dönemde
‘Sigara Yasağı’na yeni düzenlemeler getirildi. Öğrenciler için
okul girişine yaptırılan sigara
içme alanları ise tepkileri
azaltmadı.
> VD\IDGD

Ekrem Demirtaş, Romano Prodi, Tunçdan Baltacıoğlu, Turan Subaşat

Fotoğraf: Hasan Rençber
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Görkem Erinç

İ

zmir Ekonomi Üniversitesi
büyümeye devam ediyor.
Beş fakülte ve üç meslek
yüksekokulana sahip olan
İzmir Ekonomi, bünyesine Gıda
Mühendisliği, Hukuk, Sinema ve
Dijital Medya ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi yeni
birçok bölüm ekledi.
Yeni açılan bölümlerden Gıda
Mühendisliği, ek yerleştirme
döneminde öğrenci alarak eğitim
yılına başladı. Bölümün internet sayfasındaki bilgiye göre,
toplamda 40 öğrenci ile eğitime
başlayan bölüm diğer üniversitelerden farklı olmayı amaçlıyor.
Gıda Mühendisi olmak isteyenler, okulda kazanacağı mesleki ve
kişisel niteliklere sahip, özgüveni
yüksek, takım çalışmasına yatkın
ve 21. yüzyıl teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen bireyler
olacak. Gıda Mühendisliği ders
programı ise, dünyadaki akademik ve teknolojik gelişmelere
paralel olarak hazırlandı. Gıda
Mühendisliği mezunları gıda
sektöründe faaliyet gösteren tüm
fabrikalarda, restoran, yeme içme
endüstrilerinde çalışma imkanı

bulacak.
Bu yıl öğrenci kabul eden bir
diğer lisans programı ise Hukuk
Fakültesi. Hukuk Fakültesi’nin
dersleri Türkçe işlenmesine

rağmen, diğer hukuk fakültelerinden farklılığı, 2. yabancı dili
iyi bilen hukuk öğrencilerinin,
mezun olana kadar ‘Hukuk İngilizcesi’ dersini alması. Bu dersle
beraber, iş hayatında İngilizce
hukuk metnini anlayabilen,
uluslararası sözleşmeleri takip
eden,uluslararası uyuşmazlıklarda hakem olarak görev alabilecek
kişiler yetiştirmeyi amaçlanıyor.
Mezun olan öğrenciler, adalet,
yönetim, danışmanlık, siyaset ve
akademik alanlarında çalışma

fırsatı yakalayabilecekler. Hukuk
Fakültesi Dekanı Profesör Huriye
Kubilay, yoğun ilgiden dolayı
kontenjanların dolduğunu dile
getirdi.

Türkiye’de bir ilk: Sinema ve
Dijital Medya

İletişim Fakültesi bünyesinde
öğrenci kabul eden Sinema Dijital
Medya bölümü Türkiye’de bir
ilk. Bölümün internet sayfasında
yer alan ifadeyle “Sinema Dijital
Medya bölümünden mezun olan
öğrenci eleştirel düşünme ilkesini
geliştirerek daha fazla yaratıcı
olma yoluna gidecek”. Bölümün
genel amacı ise “bu duyguyu
öğrencisine yansıtmak”.
Mühendislik fakültesinin

dördüncü ve yeni bölümü olan
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
tecrübeli akademik kadrosuyla ve
eğitim programıyla akademik yıla
başladı. Endüstrinin her alanında
çalışan elektrik elektronik mühendisleri, malzeme, modül, cihaz ve
sistem geliştirmekte görev alacaklar. Elektrik-Elektronik Bölümü
öğrencileri “teknolojiyi özümseyen
ve yeni gelişmeleri takip eden bir
mühendis adayı olacaklar”. Bölümün diğer üniversitelerden ayrılan
özelliği öğrencilerin hangi sektörde ve hangi aşamada çalışmak
istediklerine kendilerinin karar
verecek olmaları. Bölüm öğrencileri kurumsal derslerin paralelinde
laboratuvar çalışmaları ile mezun
olduktan sonra eleman vasfına
sahip olarak problem çözme ve
uygulama geliştirme süreçlerinde
yer alabilecekler.
Açılan bölümlerin dışında, İEU
yeni meslek yüksekokullarını da
devreye soktu. Adalet, Bankacılık
ve Sigorta, Muhasebe Vergi Uygulamaları ve Radyo Tv Programcılığı bölümleri yeni öğrencilerini
alarak eğitim öğretime başladı.
Türkçe eğitim veren bu bölümler
iş dünyasının açıklarını kapatmayı planlıyor.

¶0HG\D
.XOE·VDKDGD
Yeni kurulan Medya Kulübü
diğer bölümlerin de katılımıyla
ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda katılımcıların görüş
ve önerileri tartışıldı.
> VD\IDGD

Ā(h·GHKHUNHV
HĂLW
Eşit Platform adıyla kurulan
kulüp yoğun ilgi gördü.
Üyelerin resmi kayıt altına
alınmadığı kulübe katılım
oranı oldukça yüksek.Bu ay
Eşit Platform Kulübü yeni ve
alışılagelmişin dışında farklı
etkinliklere imza atmaya
hazırlanıyor.
> VD\IDGD
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Serdar Yündem

İ

zmir Ekonomi
Üniversitesi 12.
Akademik yılı açılış
törenine eski İtalya
Başbakanı Romano Prodi
katıldı. Rektör Tunçdan
Baltacıoğlu ve Mütevelli Heyet
Başkanı Ekrem Demirtaş’ın
açılış konuşmalarının ardından
12. Akademik yılın ilk dersini
Romano Prodi verdi. İlk olarak
kürsüye gelen Rektör Prof. Dr.
Tunçdan Baltacıoğlu okula
yeni kayıt olan öğrencilere
başarılar dilerken, ihtiyaç
duyacakları her türlü kaynağı
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
bulabileceklerini söyledi.
Sonrasında konuşma yapan
Ekrem Demirtaş ise, her sene
ilk dersi 9. Cumhurbaşkanımız
Süleyman Demirel’in verdiğini
ancak sağlık nedenleriyle
gelemediğini belirterek şifa
dileklerinde bulundu.

Demirtaş: Expo 2015
Prodi yüzünden kaçtı

Demirtaş açılış konuşmasında
kaybedilen Expo’ya değindi.
Konuşmasında eski İtalya

Başbakanına şaka yoluyla
atıfta bulundu. Demirtaş;
2015 Expo yarışını Sayın
Prodi’nin etkin çalışmaları ve
kulisi sonucunda kaybettik
bu yüzden teşekkürlerimi
iletiyorum. Demirtaş’ın sözleri
salonda gülüşmelere neden
oldu. Demirtaş’ın bu sözleri
üzerine kürsüye gelen Prodi
2020 Expo için İzmir’e destek
vereceğini söyledi.

Prodi: Avrupa ile evlilik
yakın

Günün son konuşmasını yapan
Romano Prodi, Amerika ve
Çin gibi ekonomisi güçlü
devletlerden bahsetti. Türkiye
ekonomisinin hızla geliştiğini
ve Türkiye’nin büyüyen bir
ülke olduğunu kaydeden Prodi,
Brezilya ve Türkiye’nin benzer
ekonomilere sahip olduğunu,
iki ülkenin stratejik açıdan
büyük bir önem taşıdığını
söyledi.
Türkiye’nin AB üyeliğini her
zaman desteklediğini belirten
Prodi, bu süreçte Türkiye’nin
aceleci davranmaması
gerektiğini ve hedeflerin
gerçekleştirilmesi için doğru

Ekrem Demirtaş, Romano Prodi’ ye Onursal Doktora ünvanı verirken
adımların atılması için zamana
ihtiyacı olduğunu belirtti.
AB ve Türkiye’nin arasında
tarihi bir bağ ve kültürel
ilişkinin olduğunu dile
getiren Prodi “Bu birliktelik
uzak noktada duruyor.
Biz şu an nişanlı gibiyiz,
birliktelik güzel olmalı ki
evlilik gelsin” sözleriyle AB

ve Türkiye arasındaki bağın
daha sıcak ve samimi olması
gerektiğini söyledi. Ayrıca eski
Başbakan, Türkiye’nin yeni dış
politikasını çok daha dinamik
bulduğunu sözlerine ekledi.

Onursal Doktora ünvanı
verildi
Yapılan konuşmaların
ardından Mütevelli Heyet

Fotoğraf: Hasan Rençber
Başkanı Ekrem Demirtaş ve
Rektör Tunçdan Baltacıoğlu
tarafından Romano Prodi’ye
Onursal Doktora ünvanı
verildi. Törenlerin ardından
müzik dinletisi ve Zeybek
gösterisi sunuldu. Zeybek
oyununu dikkatle izleyen
Prodi çiftine Türkiye’ye özgü
hediyeler verildi.
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Umut Emre Çınar

İ

lçe genelinde yapılan
alt yapı çalışması
Balçova yollarını deyim
yerindeyse köstebek
yuvasına çevirdi. Çalışmalar
yüzünden ulaşımda yaşanan
aksaklıklar en büyük
sorun. Yol çalışmaları
yüzünden otobüs ve minibüs
güzergahlarında yapılan
değişiklik özellikle İzmir
Ekonomi Üniversiteli öğrenci
ve öğretim görevlilerine
sıkıntı yaşatıyor. Üniversite
önünde yapılan ve bitmek
bilmeyen çalışmalar hakkında
bilgi almak için Balçova
Belediye Başkanı Mehmet
Ali Çalkaya ile yaptığımız
röportajda Başkan Çalkaya
şunları aktardı; “ Bir süredir
ilçemiz genelinde yapılan alt
yapı çalışmaları yüzünden
vatandaşlarımızın duyduğu
huzursuzluğun bizlerde
farkındayız. Ancak ilçemizin
İzmir’in en yaşanılabilir
ilçesi olma özelliğinin devam
etmesi ve ileride bu rahat
yaşantımızın sürebilmesi için

bu çalışmaların yapılması
gerekmektedir.” dedi.
Sözlerine yapılan çalışmalar
hakkında bilgi vererek devam
eden Çalkaya; “Çalışmaların
en kapsamlısı İzmir Jeotermal
A.Ş’nin alt yapı ve yeni
abonelere hat döşenmesi
oluşturmaktadır. İzmir’de,
hatta Türkiye’de hemen
hemen her mahallesi jeotermal
enerji ile ısıtılan tek ilçe
Balçova’mızdır.”dedi.

Çalışma Ne Zaman
Bitecek?

Balçova Belediyesinden
edindiğimiz bilgiye göre,
İzmir Jeotermal A.Ş’nin
yürüttüğü çalışmalarda
işin büyük kısmının bittiği
ve en geç bu ayın sonunda
çalışmaların sonlanacağı ve
ulaşımın eski haline döneceği
belirtildi. Ayrıca çalışmaların
dağınık bir şekilde
yürütülmesi ilçe halkının
tepkisine neden oldu. Gelen
tepkilere cevap veren Balçova
Belediye Başkanı Mehmet Ali
Çalkaya; “Kazı çalışmalarının
dağınık ve düzenli bir

Sakarya Caddesi’ndeki yol çalışması Fotoğraf: Umut Emre Çınar
şekilde yapılmadığının
bizler de farkındayız. Bir
hizmet getirmeye çalışırken
vatandaşlarımızın başka
bir açıdan mağdur edilmesi
bizleri oldukça rahatsız

etmekdir. Bu nedenle
yasaların bize verdiği tüm
yetkileri kullanarak ve
bazen bu yetkileri aşarak
şirketin çalışmalarını kontrol
etmeye çalışıyoruz.”dedi.

Son olarak yaşanılan
zorluklara gösterilen sabır
için teşekkürlerini dile
getiren Çalkaya, her şeyin
Balçova halkı için yapıldığını
vurguladı.
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Nesrin Yorulmaz
Begüm Tanur

G

eçtiğimiz yıl
Güz Dönemi’ne
damgasını vuran
sigara yasağı, açık ve
kapalı alan farkı gözetmeksizin
9 Ocak’ta uygulanmaya başlanmıştı. Öğrenciler tarafından
büyük tepki gören bu uygulama,
hakların ihlal edildiği gerekçesiyle
sosyal medyada “Bedenim Benim
Tütünüme Dokunma” eylemi
için bir platform oluşmasına
sebep olmuştu. 21 Mart’ta C Blok
bahçesinde gerçekleşen eylem için
Ünivers’e verdiği demeçte, uygulamanın sağlık için olduğunu
belirten Rektör Prof. Dr. Tunçdan
Baltacıoğlu, uygulamanın devam
edeceğini belirtmişti.
Yeni Döneme Yeni Uygulama
Yeni akademik dönemde İEÜ’de
önemli değişikliklerden biri,
okul girişinin yanına yapılan
yeni sigara içme alanları oldu.
Eylem sonucunda, okulun dışına
çıkıp sigara içmek zorunda kalan

Ayşegül Yıldırım / Medya
ve İletişim 4. Sınıf

“Sigara kullanmıyorum fakat
bu alan dışarıdan bakıldığında
kötü bir görüntü sergiliyor. İçeride içilebilen başka bir alan da
olmadığı için yığılmalar oluyor
ve dumana maruz kalıyoruz.”

Leyla Harmanda / Mütercim Tercümalık / 2. Sınıf

“Yeni yapılan sigara içme alanı
çok sıkışık ve rahatsız bir alan
ayrıca dışarıdan bakıldığında
çok kötü bir görüntü sergiliyor.”

öğrenciler için okul içine yapılan
sigara içme alanı yeni tartışmaları
da beraberinde getirdi. Yapılan
alanın teknik ve estetik yapısından dışarıdaki kalabalığın devam
etmesine kadar pek çok konuda
eleştirilere maruz kalan uygulama
hakkında Ünivers Haber Ekibi
olarak projenin mimarı H. Hüsnü
Alpan ve öğrencilerle konuştuk.
“Eskiden sigara içilen alanlar
göz önündeydi, farklılık
getirdik”
Üniversite yönetiminin isteği
üzerine çalışmalara başlayan
İzmir Ekonomi Üniversitesi Proje
ve İnşaat Müdürlüğü Mimarı
Hüsnü Alpan sorularımızı
yanıtlarken yeşil alanın ortadan
kalkması ve yer seçimine gelen
eleştiriler için “ Bu alan okulun
genel anlamdaki mimari
yapısına uygunluk göstermesi
adına seçilen bir alan ve eskiden
sigara içilen C Blok bahçesi çok
göz önündeydi. Yeni alan daha
dikkat çekmeyen bir yerde ve
kapalı olduğu için örnek teşkil
etmiyor. Yeşil alanlar konusuna

Üniversite kampüsümüzün ön girişinde yeni inşa edilen sigara içme alanı
gelecek olursak eğimli olan
yerin toprak olarak kalmaması
gerekirdi ve burada kullanılan
‘Pitos’ adını verdiğimiz bitkileri

başka alanlarda değerlendirdik.
Üstünü de özellikle açık yaptık
çünkü teknik açıdan sigara içilen
alanın üstü kapatıldığı zaman

hava akışı kesilir ve içerideki
insanları rahatsız eder ” diye
belirtti. Öğrencilerin bu konudaki
düşünceleri ise şöyle;

Yeni alan da ders arasında gelip
içebileceğim bir yer değil çünkü
çok dar.”

“Yeni yapılan sigara içme alanlarından memnun değilim ve
hala dışarı çıkıp içmek zorunda
kalıyorum. Çok havasız, dar
ve dip dibe olacak şekilde inşa
edilmiş. Ayrıca kısıtlanmak ve
belirli bir alan içine alınmak
hoşuma gitmiyor.”

Hasan Çelik / Medya ve
İletişim / 2. Sınıf

Asım Çavuşoğlu / İşletme /
1. Sınıf
“Yeni yapılan sigara içme
alanınında kendimi ikinci sınıf
vatandaş gibi hissediyorum ve
dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Dışarıda da yığılma
olduğu için bir şey değişmiyor.
Sigara içmek herkesin kendi
seçimi ve özgür olmalıyız.”

Cansu Arslan / Psikoloji /
2. Sınıf

“Sigara içmeyen biri olarak
yeni alanın yapılmasından çok
memnunum çünkü dışarıdaki
kalabalık azaldı ve duman yığını da eskisi gibi değil. Yeni alan
etiketleme alanı gibi oldu ama
bundan rahatsız değilim çünkü
bizim haklarımız da önemli.”

Soner İkbal / Medya ve İletişim – Sinema / 4. Sınıf

“Yeni alanda sigara içiyorum
çünkü yollar kapalı olduğu için
kaza ihtimali arttı ve bu sebeple
dışarı çıkmak istemiyorum.

Ali Ensari / Uluslararası
Ticaret ve Finansman / 1.
Sınıf

“İçeride sigara içmek adına
yapılan yeni alanın hiçbir katkısı olmadı çünkü çok küçük
ve yine kısıtlamar var. Ayrıca
burayı yapmak için yeşil alanı
kaldırdılar bu yüzden yine
dışarı çıkıyoruz. Dışarıda da
sigara içerken kırmızı dubalarla
ayrılan alanın gerisine gitmemiz için güvenlik tarafından
zorlanıyoruz. Herşey kısıtlı.”

Tunç Tokgöz / Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık / 1.
Sınıf
“Sigara içmiyorum ve alanın
yapılmasından memnunum
çünkü dışarıdan bakılınca kötü
bir görüntü ortaya çıkıyordu.
Yine de bu alan yetersiz kalıyor
daha fazla alan olmalı.”

Faruk Kurttekin / Medya
ve İletişim / 4. Sınıf

“Geçen sene sigara içme eylemini başlatan biri olarak dikkati
çekmek istediğim ilk nokta
üniversitenin üzerimizde çok
saçma bir baskısı var. Dumansız hava sahası yapmak istediler
fakat daha da kötü bir görüntü
oldu. Yeni yapılan alan oldukça
dar ve yine dışarıya yığılmalar
oluyor.”
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Begüm Tanur
Umut Emre Çınar

E

şit Platform Klübü
üyeleri yaptığımız
röportajda, okulda
ayrımcılık karşıtı bir
kültür oluşturmayı amaçlayan bir
grup olduklarını söyledi. Okulun
diğer kulüpleriyle de temas

halinde olduklarını söyleyen
üyeler, kulüplerle ortak bir
paydada buluşup birlikte hareket
etmeye çalıştıklarını belirtti.
Sezona başka hiçbir üniversitenin
yapmadığı bir projeyle
başladıklarını aktaran kulüp
üyeleri, “Diğer üniversitelerde
yapılmayan bir iş yaptık ve
yeni gelen öğrencilerimizle

oryantasyon toplantısında söyleşi
gerçekleştirdik. Toplantıda
yaklaşık 200 kişiye toplumsal
cinsiyet hakkında bilgi verdik.”
dedi. Kulübün ilk günden
bu yana merak uyandırdığını
dile getiren üyeler, aralarında
herhangi bir ayrım ve hiyerarşi
olmadığını belirtti. Ayrıca kulübe
kayıtlı üye alımının olmadığını,

isteyenin istediği zaman gelip
paylaşımda bulunabileceğini
söyledi. Kulüp, sene başında
yaptıkları tanışma pikniğine
ilginin büyük olduğunu, ilk
zamanlarda üç kişilik üye sayısı
olan kulübün bugün ise 60’ dan
fazla katılımcıya ulaşmasının
sevindirici olduğunu söyledi.

Kasım’da festival var

Yaptıkları etkinliklerin sürekli
olarak devam edeceğini söyleyen üyeler, bu yılı ‘’Ayrımcılık
Yılı’’ ilan etti. Bu kapsamda
Kasım ayının son haftası üç gün
boyunca sürecek organizasyonda “Ayrımcılık Karşıtı Günler”
adı altında yapılacak organizasyonun festival havasında geçeceğini dile getirdi. Kulüp üyeleri,
organizasyonda Transfobi
ile ilgili bir söyleşi olacağını,
söyleşiye Transaktivistlerin de
katılacağını aktardı. Bu türdeki etkinliklerin yıl boyunca
artarak süreceğini bunun yanı
sıra kantinde makyaj ve örgü
atölyelerinin açılacağını söyledi.
Okulumuzdaki ayrımcılık
karşıtı mücadeleyi tüm İzmir
Üniversitelerine yaymak istediklerini belirten üyeler, şiddete
karşı da karma bir futbol maçı
düzenleyeceklerini sözlerine
ekledi.

Toplumsal cinsiyet üzerine
çalışmalar yapan ve bu yılı
‘’Ayrımcılık Yılı’’ ilan eden Eşit
Platform Klübü, Kasım ayının
son haftası üç gün boyunca
sürecek organizasyonlar
düzenleyecek.
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Medya kulübü yönetim kurulu ve katılan öğrenciler Fotoğraf: Osman Girgin
Nesrin Yorulmaz

B

ünyesinde 75 öğrenci
kulübünü barındıran
İEÜ, İletişim
Fakültesi’nden bir
grup öğrencinin girişimiyle
bu listeye bir yenisini daha

ekledi. İEÜ’de bu yıl kurulan
ve birçok bölümden öğrencinin
dikkatini çeken Medya Kulübü,
geçtiğimiz günlerde düzenlediği
tanışma toplantısıyla bir araya
geldi. Medya üzerine kurulan
ilk kulüp olma özelliğini
taşıyan topluluk, okulumuzdaki

öğrencilerin alana dönük
birikimlerini hayata geçirmeleri
için geniş olanaklar sunmak
için yola çıktı.

Medyayla ilgili ilk aktif
kulüp

Kulübün kurucu başkanlığını

üstlenen Çağrı Öner yaptığı
açıklamada, “Daha önce
İletişim Fakültesi adına
Sinema Kulübü ve İletişim
Ajansı vardı fakat medyayla
ilgili aktif kulüp yoktu.
Kurduğumuz kulübe
neredeyse her bölümden
aktif katılım var. Kulüplerin
stant açtığı hafta yer
alamamamıza rağmen çok
rağbet gördük. İletişim
Fakültesi öğrencileri olarak
bu eksikliği giderdiğimizi
düşünüyoruz. Kulübümüz,
Medya ve İletişim Bölümü’nün
bütün opsiyonlarına yönelik
çalışmalar yapacak. Örneğin,
Sinema için bağımsız ve
kült filmlerin yer aldığı film
gösterimleri, Habercilik
için de söyleşi ve röportajlar
ayrıca aktif bir haber sitemiz
var. Yüksek kapsamlı ciddi
projeler düşünüyoruz ve kulüp
toplantısında herkesin fikrini
alarak organizasyonları ve
çalışmalarımızı belli bir yönde
geliştireceğiz. “ diye belirtti.
Katılımcıların heyecanla
beklediği çalışmalar ilerleyen
günlerde hayat bulacak.
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