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Güzelbahçe 2014’te
bilim vadisi

‘Medya
Günleri’
Medya Kulübü’nün organize
ettiği ‘Medya Günleri’ bol
konuklu, keyifli söyleşilerle
akılda kalırken, görevine
veda eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda
Alankuş’a verilen destek
dikkat çekti.
> 2. sayfada

Dinlemede
kalın
İEÜ internet radyosu Radyo
Eko farklı sesler ve konular
için kapılarını üniversite
bünyesindeki tüm akademisyen, öğrenci ve mezunlara
açtı.
> 2. sayfada
İzmir Ekonomi Üniversitesi açılış töreninden

İzmir Ekonomi Üniversitesi 13. Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuşan İEU Mütevelli
Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş Güzelbahçe’ye yeni kampüsün yapılacağını açıkladı
Bora Sıpal

D

emirtaş konuşmasında, “Güzelbahçe Kampüsü’nün
İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından ağaçlandırılacak alan olarak ilan
edilmesinden sonra sürdürdüğümüz hukuki mücadeleyi kazandık. Şu anda imar planlarını yapıyoruz. Umut ediyorum
ki 2014 yılında orada keçi ve
koyunlar otlamayacak. Öğrencilerimizin eğitim aldığı, sosyal tesisleri olan Bilim Vadisi
haline gelecek” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından bilirkişi raporu-

na itiraz edildiğini ancak
reddedildiğini ifade eden
İEÜ avukatı Serkan Mutluel, davanın nihai karar için
bekletildiğini belirtti. İEÜ
Proje ve İnşaat Müdürü Hüsnü
Alphan ise 2006 yılında 12
devlet kurumundan izinler
alındığının altını çizerek
“İzmir Büyükşehir Belediyesi
bu kurumların iznine rağmen
imar planının değişikliğine
izin vermedi” dedi . Alphan
ayrıca, “Yeni kampüs için bazı
prosedürler gerekiyor. Güzelbahçe kampüsünün projesinin
imar planında değişiklikler gerekli. Bu konuda birçok şehir
planlayıcısı ve öğretim görev-

lisi çalışmalarını sürdürüyor.
Artık engel kalmadı” diye
konuştu. Kampüs alanına pek
çok spor tesisinin de yapılacağını sözlerine ekleyen Alphan,
Demirtaş’ın bu kampüs için
pek çok fikrinin olduğunu da
söyledi.
Güzelbahçe kampüsü, Balçova
kampüsünün yaklaşık beş katı
büyüklüğünde bir alana kurulacak. Geçtiğimiz yıl YÖK’ten
Sağlık Birimleri Fakültesi ve
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu için izin alınan kampüse 15
bin öğrenci bekleniyor.

Ne olmuştu?

2005 yılında İEÜ’nün

Güzelbahçe’de satın aldığı
arazi için ilgili kurumlardan izinleri aldıktan sonra
Büyükşehir’e başvurmuştu. Ancak Büyükşehir,
1/25.000’lik planında, Yaka
Mahallesi Acemdere mevkiindeki söz konusu alanı
“doğal karakteri korunacak,
ağaçlandırılacak ve tarımsal niteliği korunacak alan”
olarak ilan etmişti. Yedi yıl
süren dava sürecinde İzmir 2.
İdare Mahkemesi’nin kararı
İEÜ lehineydi. Alınan karara
göre, yerel mahkeme 192 bin
metrekarelik alanın 157 bin
metrekaresi için yürütmeyi
durdurdu.

Halı saha açılıyor

İ

EÜ’de uzun zamandır
gündemde olan bir başka
konu ise geçen senelerde
yıkılacağı ve yerine bina
yapılacağı söylenen Balçova
kampüsü halı saha tesisinin son
durumuydu. Kulüpler ve Spor
Koordinatörü Yardımcısı Uğur
Çapkur konuyla ilgili olarak
“24 Eylül’de yapılan olağan
müdürler toplantısında konuyu

dile getirdik. Yönetimle yaptığımız görüşmeler sonucunda
iki sene halı saha alanına
herhangi bir proje düşünmediklerini dile getirdiler. Biz
de sahanın yenilenmesini rica
ettik. Yapılacak olan projeyle
öğrencilerimiz arzuladıkları
standartta bir spor tesisine kavuşacaklar” şeklinde konuştu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Proje ve İnşaat Müdürü Hüsnü
Alphan ise gerekli teknik
şartların tamamlandığını dile
getirirken ayrıca projedeki halı
sahanın her türlü ekipmanını
yenilenmesini planladıklarını
bu çerçevede; alt-üst fileler, kaleler, direkler ve tüm halı saha
ekipmanları üst standartlarda
tasarlanacağını belirtti.Projenin
bir aylık süreç olduğunun altını

Karine
yenileniyor
Medya ve İletişim
Bölümü’nün, Medyada Araştırma ve Yönetim opsiyonu
tarafından yürütülen Karine,
yeni yayın dönemine yenilikler ile başlıyor.
> 2. sayfada

‘Siyaset ve
Medya’
Siyaset Platformu Kulübü,
konferans salonunda düzenlediği panelde İzmir CHP
Milletvekili Erdal Aksünger,
MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Pehlivanoğlu ve BDP Sosyal Medya
Danışmanı Zınar Karavil ‘i
ağırladı.
> 3. sayfada

çizen Alphan, zemin düzenlemesiyle birlikte 10 yıllık bu eski
halı sahanın tamamen yenileneceğini de sözlerine ekledi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Teknik ve İdari İşler Müdürü
Mahir Can Kaynardağ ise
“Müteahhit firmaya devir
işlemleri tamamlandı. Yakında
öğrencilerimiz tesise kavuşacaklar” dedi.

İEÜ’de bir ilk
Alışılanın aksine bayanlar tarafından kurulan Flag takımı
ilk antremanına çıktı. Biz de
İEÜ Bayan Flag Takımı’nın
Kurucusu Simge Dabak’la
söyleşi gerçekleştirdik.
> 3. sayfada
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Radyo Eko’da yeni
dönem

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnternet Radyosu Radyo Eko, 2013-2014 öğretim yılı güz
döneminde farklı konseptlerden oluşan 11 programıyla haftanın yedi günü yayında

Gözde Özhan

İ

EÜ İnternet Radyosu Radyo Eko, farklı konulara ev
sahipliği yapan programları ve müzikleriyle döneme
hızlı başladı. İEÜ’deki akademisyen, öğrenci ve mezunların
katkılarıyla yayına devam eden
radyo, haftanın yedi günü yayında.Üniversite bünyesindeki
herkesin radyoyu benimsemesi
için daha faydalı ve eğlenceli
işler yapmayı hedeflediklerini
belirten Radyo Kulübü Başkanı
Elif Özoktay, “2010 yılında
kurulan Radyo Kulübü’nü bu
sene tekrar aktif hale getirdik.
İletişim Fakültesi öğrencileri olarak radyo gibi güzel ve
geliştirebilir bir imkana sahibiz.
Biz de bunu sonuna kadar
kullanmak istedik” dedi. Radyo
Eko’nun internette podcast
yayın yapabilen bir radyo olmadığını, bu yüzden programları
güçlendirip internette daha
etkin olmayı amaçladıklarını
belirten Özoktay, kulüp olarak,

üniversite radyoları arasında
aktif olarak çalışmayı ve herkese
hitap etmeyi hedefledikleri bir
vizyon benimsediklerini söyledi.

“Radyonun kapıları
herkese açık”

Üniversite bünyesinde bulunan

herkesin radyoya katkı sağlayabileceğini ifade eden Özoktay,
“İEÜ akademisyen, öğrenci ya
da mezunları radyoda program
yapabilir. Radyonun kapıları
herkese açık. Farklı sesler ve
farklı konular her zaman güzeldir” dedi. Radyoda program

yapmak isteyenler, facebook’tan
‘radyo eko’, twitter’dan ‘ieüradyoeko’ ya da ‘ieüradyoeko@
gmail.com’ adresine mail atarak
iletişime geçebilirler. Aynı
zamanda İletişim Fakültesi
koordinatörü Hakan Gök’ten
detaylı bilgi alabilirler.

Kampüste ‘Medya Günleri’
8-10 Ekim tarihleri arasında Medya Kulübü tarafından düzenlenen ‘Medya Günleri’,
sektörden ve akademisyenlerden alanında uzman 44 konuk eşliğinde gerçekleşti.
Organizasyonda belgesel ve sanattan, medyada şiddet ve ifade özgürlüğüne, nefret
söyleminden medya etiği ve spora kadar pek çok konuda panele yer verildi
Fundanur Öztürk

M

edya Günleri
boyunca, dönem
başında görevine
son verilen İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Sevda Alankuş’un yokluğu sık
sık dile getirildi. Yrd. Doç. Dr.
Yeşim Kaptan’ın “Medya Günleri açılış konuşmasını Sevda
Alankuş’dan dinleyebilmenizi
isterdim” sözlerinin yanısıra,
Medya Kulübü Başkanı Çağrı
Öner de konuşmasında Prof.
Dr. Sevda Alankuş’un mektubuna yer verdi. Alankuş’un
“Gelemeyeceğimi biliyorsunuz,
sadece aklımın ve yüreğimin
sizlerle olduğunu bilin. Bütün
kötücülüğe rağmen emeğimin
asıl ulaşması gereken yere ulaştığını gördüm” sözlerini iletti.
‘Medyada Kadın Olmak’
panelinde konuşmacı olan Orta
Doğu muhabiri Bilge Egemen

ve Hürriyet gazetesi yazarı Ayça
Dikmen, kadının medyadaki
rolünü tecrübelerinden yararlanarak açıkladı. Türkiye Gazeteciler Fedarasyonu Başkanı Atilla
Sertel ise kadınların medyada
yaşadığı zorlukların nedenini
toplumsal yaşamda kadınların
önüne çıkarılan engeller olarak
açıkladı.

lüğünü yaptığı Medyada
Spor Paneli’nde, Lig TV
spikerlerinden Melih Gümüşbıçak, Türkiye Al Jazeera Spor
Müdürü Barış Kuyucu ve Bilgi
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Itır Erhat’ın katılımıyla, başarı
odaklı spor medyası ve sporu
ne kadar seven bir toplum olduğumuz konusu tartışıldı.

Sosyal Medya ve Spor

Yeni Medya Aktivizmi,
Kent ve Gezi

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr.
Zafer Fehmi Yörük’ün yaptığı
Sosyal Medya ve Aktivizim
paneli ise Ötekilerin Postası,
Naber Medya ve Kamera Sokak
ekibi ile zenginleşti. Yurttaş gazeteciliği, video aktivizmi, gezi
olaylarında ana akım medyanın
sınavı gibi konuların hakim
olduğu panelde, gezi eylemlerindeki kaydedilme ve belgelenme
ihtiyacının sosyal medya aktivizmine evrilme süreci anlatıldı.
Ömer Saraç’ın moderatör-

Sosyal medyanın kurtarılmış
bölge olup olmadığı sorusunun tartışıldığı Yeni Medya
Aktivizmi Paneli ise Kadir
Has Üniversitesi’nden Sarphan Uzunoğlu ve 9 Eylül
Üniversitesi’nden Emrah
Zıraman’ın katılımıyla İEÜ
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Zafer Fehmi Yörük moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Yasal
sınırlar içerisinde var olamayan
Redhack ve Anonymous örnek-

leri, sosyal medyanın sağladığı
gizlilik imkanı üzerinden
tartışıldı. Diğer yandan sosyal
medyanın doğru kullanılmaması halinde kendimizi ifşa
ettiğimiz bir alana dönüşebileceği üzerinde duruldu. Aynı
oturumda gerçekleştirilen Kent
ve Medya panelinde konuşmacı
olan Ayşe Çavdar, “Sevda hoca
benim ilham kaynaklarımdan
biridir. Burada onun koltuğunu boş görmek kadar acı bir
şey yok.” diyerek başladı. Gezi
Direnişi’ndeki medyaya değinen
Çavdar, “Medya aradan çekildiğinde birbirimizi anlamaya
başladık” dedi.
Medyada Belgesel ve Sanat
Paneli, oyuncu Turgay Tanülkü,
sanatçı Suavi ve gazeteci Nazım
Alpman’ı ağırladı. Medyada
sanata karşı sansür üzerine
gerçekleşen sohbetlerde, Neşet
Ertaş ve Tuncel Kurtiz de unutulmadı.

Berkant Çağlar
Melike Futtu
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim
Bölümü opsiyonlarından biri olan Medyada
Araştırma ve Yönetim
opsiyonu, bölümün diğer
yayın organları olan;
Ünivers, Radyo Eko ve
Onvideo’nun ürettiği
çalışmalara ek olarak,
‘Karine’ ile birlikte üretim sürecine dahil oluyor. Karine, bir süredir
ara verdiği yayınlarına
gelişen içeriğiyle devam edecek. Yenilenen
web sitesi ve logosuyla
iletişim araştırmalarını
geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen
Karine, bu alanda kendini geliştirmek isteyen
öğrenciler için pratik
imkanı sağlayacak. Bu
doğrultuda , 2013-2014
eğitim-öğretim yılında
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans
Programı öğrencileri ve
fakülte dışından iletişim
araştırmaları üreten
öğrencilerin de çalışmalarına yer vererek, yapılan işbirliği aracılığıyla
daha güncel ve dinamik
olacak.
Karine nedir?
Karine, kelime anlamıyla ipucudur. Ortada
sorunlu görülen medya
üretim süreçlerinin
çözümlemesine yardım eden bir belirtidir.
Karine’nin misyonu
sorunlu görülenleri
çözmek değil, sorunun
çözülmesi yönünde
öneri, eleştiri ve yorum
getirmektir.
Karinenin içeriği nelerden oluşur?
Kültürel İncelemeler:
Popüler kültür alanında
yapılacak incelemelerden oluşur. Kitap, film
ve görsel sanat ürünlerinin incelemesine yer
verir.
Proje & Tez Çalışmaları:
İletişim araştırmaları
alanındaki proje ve tez
önermelerini sayfalarına
taşır.
Makale: Medya ve İletişim alanında kuramsal
bilgi ve tartışma üretecek akademik çalışmalar, yayınlar yer alacak.
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Medyada siyaset temsili
tartışıldı
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Siyaset Platformu’nun düzenlediği ‘Siyaset ve Medya’ başlıklı panel, 23 Ekim tarihinde
İEÜ konferans salonunda gerçekleşti
Çağrı Öner
Doğukan Orkun Kalkan

İ

EÜ Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Filiz Başkan’ın moderatörlüğünde başlayan konferansta,
Başkan “Medya dördüncü
kuvvettir. Medya bireylere manüpile edici görevi verir. Medya
şizofrenik rol oynuyor” dedi ve
ilk sözü CHP Milletvekili Erdal
Aksünger’e bıraktı.
Aksünger konuşmasına “Medya
nedir, basın nedir, Türkiye’de
medya özgür müdür?” soruları
ile başlayarak sosyal medyaya
değindi. Türkiye sosyal medya
kullanıcı oranının yanlış
olduğunu söyleyen Aksünger, 10-15 milyon arası akıllı
telefon satışının olduğunu ve 40
milyon sosyal medya hesabının
6 milyonun aktif olmadığını
belirtti.
“Hükümete oranla, CHP ana
akımda 26/1 olarak yer alıyor”
diyen Aksünger sosyal medya
ile herkese ulaşılamayacağına
değinerek, TV kanallarının
önemini vurguladı. Konuşması
sırasında sık sık Mısır, Tunus ve

Esad örneklerinden yola çıkan
CHP Milletvekili, ABD’nin
medyada Wikiliks’e olan müdahalesini dile getirdi.
İkinci konuşmacı olarak söz
alan Av. Özcan Pehlivanoğlu ise
dil, din, inanç, müzik, edebiyat ve milli değerlerin medya
tarafından korunması gerektiğini söyledi. Ayrıca Türk Milleti
olgusuna inandıklarını ve Türk
Milletinden yana yayın beklediklerini söyleyen Pehlivanoğlu,
cemaatin basın-yayın organlarının olduğunu ve bu organların
olmaması gerektiğini savundu.

“Karı-koca 7 milyon
dolarlık yalı alıyor”

Konuşmasında Rasim Ozan
Kütahyalı ve Nagihan Alçı’yı
hedef alarak “Karı-koca 7 milyon dolarlık yalı alıyor” diyen
Avukat Özcan Pehlivanoğlu, bu
duruma MHP olarak karşı olduklarını belirtti. “MHP halka
ulaşmaya çalışıyor, ulaşmanın
yolunu arıyor. Halkın menfaati
için milli yapı zayıflarsa medya
yıkılır” diyen Pehlivanoğlu,
MHP’nin ana akımda yerinin
çok az olduğunu ve Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin
medyada sürekli kinci ve kavga

eden biri olarak tanıltılmasından şikayetçi oldu.
Son olarak söz alan BDP
Sosyal Medya Sorumlusu Zinar
Karavil ise siyasi partilerin ana
akımda objektif bir şekilde yer
bulması gerektiğine değinerek,
AKP bir açıklama yaptığında
ana akım sayesinde halkın %50
sine ulaşabilirken diğer partilerin bu rakama yaklaşamadıklarını da dile getirdi.

“Gezi sayesinde sosyal
medya değer kazandı”

Gezi direnişi ile sosyal medyanın değer kazandığını savunan
Karavil, AKP’nin Kazlıçeşme’deki mitinginde paylaştığı
fotoğraf ve görsellerin, gerçeği
zedelediğini belirtti. “Sosyal
medyaya göre merkez medya
daha geçerli”diyen Karavil,
sosyal medyada bir çok haberin
gerçeği yansıtmadığını ve
kaynaksız haberlerin dolaştığını
söyledi.
AKP’den katılacak olan
İzmir İl Basın Müşaviri Ömer
Günaydın’ın, genel merkezin
diğer partilerle aynı platformda
olmasına onay vermemesinden
dolayı konferansa katılamadığı
öğrenildi.

“Medyayı politikacılardan
dinlemek istedik”

Siyaset Platformu Kulübü Başkan Yardımcısı Emre Yıldırım,
Haziran’da başlayan “Gezi
Direnişi” ile ana akım medyanın sınıfta kaldığını belirterek,
Siyaset Platformu Kulübü
olarak medyayı politikacılardan
dinlemek istedikleri için böyle
bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Tunçdan
Baltacıoğlu, “Siyasi olarak
taraf olan gençler var” dedi ve
sözlerine bir problem olmaması
için okul dışından öğrencilere
ve katılımcılara izin vermediklerini, seçim zamanı nedeni
ile herkesin sinirlerinin gergin
olduğu ifadelerini ekledi. Konferansın ortalarına doğru bu
engel kalkarak okul dışından
katılmak isteyen izleyiciler de
konferans salonuna alındı.
Konferans yaklaşık 2 buçuk
saat süren soru cevap kısmı ile
son bulurken,Siyaset Platformu
Kulübü üyeleri tarafından konuşmacılara teşekkür plaketleri
verildi.

Bayan flag takımı kuruldu
İEÜ’de yeni açılan bayan flag takımı ilk antremanına çıktı. Öğrenciler tarafından
ilgi görmesi beklenen flag futbolunda şu an 28 kişilik olan takımın heyecanı
görülmeye değer
Paşa Tars

O

kulumuzun
flag takımını
kuran, ayrıca
oyuncusu olan
Simge Dabak’la yaptığımız röportajda; insanların
ilgi alanlarının futbol,
basketbol ve voleybol gibi
sporlarımız değil de artık
farklı sporlara yönelmesi
gerektiğini, değişiklik ve
farklılık getirmek için flag
takımını kurduğunu belirtti. Dabak,Flag takımının
bir araya gelmek, yeni kişilerle tanışmak, haftada iki
kere spor yapabilmek adına
insanlara cazip gelebilecek
bir spor dalı olduğunu
düşünüyor.
Şu an takımda 28 kişinin
olduğunu takıma katılmak

isteyen öğrencilerin bir
koşula göre almadıklarını
fakat zor bir spor olması
nedeniyle katılacak kişinin
spor yapmış olması gerektiğini vurgularken diğer
yandan koşmayı aynı anda
düşünmeyi gerektiren spor
olduğunu belirtti. Şimdilik
kendi aralarında ve erkek
takımının yardımıyla
devam ettiklerini, okuldan
destek almadıklarını ifade
eden Dabak, fakat gelecekte
neden olmasın demeyi ih-

mal etmedi.Antremanların
haftada 1 veya 2 kere okulumuzun futbol sahasında
olacağını erkek takımıyla
birlikte yardımlaşarak
devam edeceğini söyledi.
Takımın ismini Halcyons
olarak kalmasını istediklerini çünkü erkeklerle birlikte
bu işi yaptıklarını fakat
ileride güzel bir fikir gelirse
Halcyons gibi karakterli bir
isim olursa değiştirebileceklerini açıkladı.

Dostluk maçları

Amerikan futbolunun bir versiyonu olan flag,dünyada çok
popüler olmasına rağmen ülkemizde gün geçtikçe artmakta.
Flag futbolu, Amerikan futbolu gibi koşu ve güce dayalı bir
spor fakat oyun sırasında kask veya korumalık gibi ekipmanlar
kullanılmıyor. Sadece kemer ve kemere bağlı bayraklar vardır
ve 8 kişi sahada mücadele edebiliyor. Flag futbolundaki amaç
rakibi savunurken rakibin kemerini ve bayrağını çekerek indirmesi gerekmektedir.

yapılacak

Takımın kurucusu Simge
Dabak, İstanbul Bilgi,
Ankara, İtü ve Yaşar gibi
üniversitelerde de bayan
flag takımı kurulduğunu
ve aralarında organize edip
dostluk maçları yapıcaklarını söyledi. Amerikan
futbol takımıda ilk başlarda 4 veya 5 takımı vardı
şimdi bakıldığında liglerin
olduğunu ve ilk açılan
takımların hep üst sıralarda
gördüklerini,ileride flag futbolundada böyle olacağını
söyledi.
Dabak yeni katılmak isteyen öğrencilerin facebooktan halcyons girls american
football team veya kendisinin facebook veya twitter
hesabından ulaşabileceğini
çağrısında bulundu.

İzmir Ekonomi
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğrencisi olan Dilek Naz
Göğerçin evinde
geçirdiği beyin kanaması sonucunda
hayatını kaybetti.
Ünivers ekibi olarak yakınlarına ve
sevenlerine sabırlar
diliyoruz.

İEÜ’de Japon
misafirler
Engin Öztürk
Japonya Chiba Üniversitesi
Mimarlık Bölümü profesörlerinden Kaname Yanagisawa,
dokuz öğrencisiyle beraber
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile işbirliği yapmak üzere İzmir’e geldi. 30
Eylül ve 1 Ekim’de öğrenciler
anaokulu ve kreş gibi çocuk
mekanları üzerine geliştirdikleri projelerini sergiledi.
İEÜ İçmimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Deniz Hasırcı ile
2004’ten beri çeşitli çalışmalarda bulunan Yanagisama,
daha önce 2007 ve 2009’da
da üniversitemizi ziyaret etmişti. Bir sonraki buluşmada
ise İEÜ öğrencilerinin Chiba
Üniversitesi’ni ziyaret edeceği
bildirildi.

Konsey
seçimleri
başlıyor
2013-2014 yılı Öğrenci
Konseyi seçimleri 4-8 Kasım
tarihleri arasında adayların
başvurularının alınmasıyla başlıyor. 18 Kasım’da
başlayacak olan seçimler üç
gün boyunca devam edecek.
Aşamalı olarak gerçekleştirilecek seçimlerde, 21 Kasım’da
bölüm temsilcileri seçimi, 25
Kasım’da fakülte temsilcileri
seçimi, 27 Kasım’da öğrenci
konsey başkanlığı seçimleri
yapılacak ve 28-29 Kasım
tarihlerinde seçimlerin kesin
sonuçları açıklanacak.
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Media Days in campus

Held between October 8-10, Media Days was organized by Media Club and hosted 44 distinguished
guests from both the media sector and academic life. During the three day organization, many topics
regarding documentary, art, violence in media, freedom of expression, hate speech, media ethics and
sports were discussed
Fundanur Öztürk
During Media
Days, the absence
of Prof. Dr. Sevda
Alankuş, former
Dean of Faculty of
Communication,
was constantly
felt. The Head of
Media Club, Çağrı
Öner, presented a
letter by Alankuş
assuring her heart
and her mind were
always with her
students.
“Being a Woman
in Media” was one
of the topics in the
conference. Bilge
Egemen, a Middle
East reporter, and
Ayça Dikmen, a
journalist form
Hürriyet newspaper, expressed their opinions
through their own experiences
in the sector. Atilla Sertel,
head of Turkish Federation of
Journalists, on the other hand
explained that the obstacles
the women faced in their social
lives are the reasons of the
hardships they experience in

media.
During the panel, Social Media
and Sports, civil journalism,
video activism, main stream
media’s role during Gezi Parkı
events were discussed. And the
evolution of Social Media through this process was another
topic of the panel.

Success-oriented sports media was discussed by Melih
Gümüşbıçak from Lig TV,
Barış Kuyucu from Al Jazeera
Sports, and Asst. Prof. Dr. Itır
Erhart from Bilgi University.
Two related panels were also
held together. The topics included Redhack and Anonymous

Human Body
Exhibition in İzmir
Those exciting human bodies and tissue samples are now waiting
for its visitors in İzmir Culture Park International Fair Center
Saba Kulaksız
Brought by GForce Exhibitions to İzmir, this amazing
exhibition displays more
than 200 human tissue
samples both in parts and as
a whole. These body samples
were prepared according to
a technique called Plastination in accordance with the
Chinese Law. This technique
was firstly researched and
improved and then these
human parts was donated to
Dalian Hoffen Bio-Technique Labs to be displayed in
public.
The damages caused by
cigarettes, obesity, and
violation of human body

which are illegal media organizations; the privacy provided
by social media were discussed
by distinguished guests. On
the other hand another main
issue was if we could not use
social media properly then it
might become a field where
we exposed ourselves. During

the same panel, Ayşe Çavdar
touched upon the influence of
main stream media and stated
that “When the main stream
media stepped aside, we started
to understand each other”

Japanese
Guests at
IUE
Engin Öztürk

are transparently displayed
in 9 galleries. That is how,
the exhibition presents its
visitors to change their lives
after seeing the difference
between clean and damaged
organs for real.
“We are really pleased to
bring this exhibition to İzmir Culture Park. Without
any doubt, this exhibition
will change the point if view
of the visitors and help them
change their life styles.” said
the GForce officials.
The exhibition will stay
open for more visitors till
November 17, and the
tickets will be available on
www.biletino.com during
the exhibition.

Assoc. Prof. Dr. Kaname Yanagisawa from
Chiba University in Japan visited İzmir
University of Economics with his 9 students to co-operate with the Department
of Interior Architecture and Environmental Design. Students presented their
projects regarding children’s areas such
as nurseries and kindergardens. Since
Assoc. Prof. Dr. Deniz Harsıcı, Head of the
Department, and Yanagisama have been
conducting some other joint studies since
2004, Yanagisama had already visited our
university in 2007 and 2009. Now, It is stated students of IUE are scheduled to visit
Chiba University for the next time.

