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Akademide 15 yıl

15 years in academy
İzmir Ekonomi Üniversitesi, 7 Ekim’de gerçekleştirdiği
bir törenle yeni akademik yılı kutladı. Çok sayıda
davetlinin katıldığı törende üniversite kapsamında
tamamlanan projelerden konuşulurken, yeni proje
fikirleri de dikkat çekti

Izmir University of Economics marked its opening with
a ceremony on October 7th. During the ceremony, to
which many guests attended, projects previously held
by the university were talked about and new project
ideas were put forth

Öznur Uşaklılar
Arda Aydın

because of its limitless opportunities
provided for its students, its powerful
academic staff, its double majoring
opportunities and because it was
able to accommodate itself to the
changing mentality of our day.

K

uruluşunun
ardından 15 yılı
geride bırakan
İEÜ’de, 2015-2016
akademik yılını kutlamak için
tören düzenlendi. İzmir Bölge
Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Celal Kocabaş,
İzmir Barosu Başkanı Av.
Aydın Özcan, İzmir Emniyet
Müdürü Celal Uzunkaya, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cemali Dinçer ile birçok
öğretim görevlisi ve öğrencinin
katıldığı tören, İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem
Demirtaş ve İEÜ Rektörü
Prof. Dr. Oğuz Esen’in tören
alanındaki Atatürk Anıtı’na
çelenk bırakmasıyla başladı.
“Eğitim ve öğretimde öncüyüz”
İEÜ Konferans Salonu’nda devam eden törende ilk sözü Rektör Prof. Dr. Oğuz Esen aldı.
Esen, üniversitenin akademik yıla 8 fakülte,
2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 3 enstitüde; 35 lisans, 28 yüksek lisans ve 9 doktora
programıyla başladığını ifade etti. Bu yıl
uygulamaya konulan ‘Akıllı Kampüs’ün, kişisel
eğitim anlayışını geliştirdiğini belirten Esen,
İEÜ’nün eğitim ve öğretimde öncü olduğunu
vurguladı. Esen’in konuşmasının ardından
kürsüye, bu yıl en yüksek puanla Mütercim
Tercümanlık Bölümü’nü kazanan Barış Sadıç
çıktı. Sadıç, öğrencilerine sunduğu imkanlar,
güçlü akademik kadrosu, çift anadal fırsatları
ve değişen düşünce yapısına ayak uydurması sebebiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni seçtiğini
söyledi.
“İEÜ, yenilikçi bir eğitim anlayışı sunuyor”
Barış Sadıç’ın ardından İzmir Ekonomi
Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanı Ekrem
Demirtaş konuşma yaptı. Yapılacak projeler
hakkında bilgi veren Demirtaş, geçtiğimiz
yıl Yabancı Diller Yüksekokulu Binası’nın
tamamlandığını belirtti. Güzelbahçe
Kampüsü’nün master planının 6 ay içerisinde hazır olacağını söyleyen Demirtaş, “2 yıl
sonra orada kurulacak olan İzmir Ekonomi
Bilim Koleji’nde anaokulundan üniversiteye

kadar eğitim verilecek” dedi. İzmir Ticaret
Odası (İTO) Vakfı olarak misyonlarının
eğitim ve sağlık üzerine kurulu olduğunu
belirten Demirtaş, İEÜ ana kampüsüne 5 yüz
metre mesafedeki alanda Sağlık Kampüsü
inşaatına başlanacağını söyledi. Demirtaş,
yaklaşık 2 bin kişilik kapasiteyle tasarlanan
kampüste; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, bir
kür merkezi ve bir otel bölümü bulunacağını
söyledi. Gelecek planlardan bahsederken İEÜ
yurt binasının mobilyalarının da yenileneceğini ekleyen Demirtaş, ‘Akıllı Kampüs’
hakkında da konuştu: “Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirdik. 2013 yılında stratejik hedef
olarak belirlediğimiz bu sistem, bu yıl başladı.
Öğrenme düzeyindeki farklılıkları bu sistemle
eşitliyoruz. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin
rahat olması gerekir. Herkesin kendi gizliliği
olacak” dedi. Törende son konuşmayı yapmak ve yeni akademik yılın ilk dersini vermek
için Avrupa Komisyonu, Jean Monnet Kürsü
Başkanlığı’nı kazanan İEÜ Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Alexander Bürgin kürsüye geldi. Bürgin’in Türkiye-Avrupa Birliği İlişkisi
hakkında ders vermesinin ardından Halk
Dansları ve Türk Sanat Müziği kulüplerinin
birlikte sahnelediği “Geçmişin Aydınlattığı
Gelecek” adlı gösteriyle törene son verildi.

Leaving fifteen years of existence behind, IUE
celebrated the 2015 – 2016 academic year with
an opening ceremony. The ceremony, to which
not only many academic instructors and pupils,
but also İzmir’s Regional Director and Chief
Prosecutor of Court of Law Celal Kocabaş,
İzmir’s Bar President Attorney Aydın Özcan,
İzmir’s Chief Constable Celal Uzunkaya, Yaşar
University’s Warden Prof. Dr. Cemali Dinçer
attended, started with IUE’s Chairman of
the Board of Trustees, Ekrem Demirtaş’s and
IUE’s Warden Prof. Dr. Oğuz Esen’s placement
of wreath on Atatürk’s monument.
“We are pioneers of education and training”
The ceremony continued in IEU’s Conference
Hall and the floor was first taken by IUE’s
Warden Prof. Dr. Oğuz Esen. Esen stated that
the university started off the new academic
year with 35 undergraduate, 28 graduate and 9
doctorate programs taking place in 8 faculties,
2 academies, 3 vocational schools and 3 institutes. Made applicable in the new academic
year, Esen stated that the ‘Smart Campus’ both
developed personal education and became
a pioneer of education and training. After
Esen’s speech, the pupil to get into Translation
and Interpreting with the highest score, Barış
Sadıç, took the floor. Sadıç stated that he chose
to study at Izmir University Of Economics

“IUE provides innovative
educational understanding.”
After Barış Sadıç, IUE’s Chairman
of the Board of Trustees, Ekrem
Demirtaş took the floor. Demirtaş gave information about newly
started projects as well as stating
the fact that The School of Foreign
Languages had been established
the previous year. Stating that the
Güzelbahçe Campus’ master plan is
to be ready in six months, Demirtaş
also stated that the establishment
to be set up on that area would give
education starting from kindergarten to university. Being part of the
Foundation of İzmir Chamber of
Commerce, Demirtaş announced
that five-hundred meters away
from the main campus, the beginning of a
construction of a Health Campus would be
held. Said to hold approximately 2 thousand
people, Demirtaş proclaimed that the campus
would hold within itself a medical faculty, a
school of health service, a cure center and a
hotel department. Whilst stating plans of the
future of the university, Demirtaş underlined
that IUE’s dormitories would be refurnished.
He also spoke about ‘Smart Campus’: “We
have been the first ones to take such a step in
Turkey. The plan which was only a strategical
approach in 2013, is being put into action this
year. We are evening out the differences taking
place between ways of learning. Our instructors
and our students should be at ease. Everyone
will gain their own privacy.” The last to have
the floor during the ceremony and the first to
give a lecture during the new academic year
was Assistant Prof. Dr. Alexander Bürgin of
Political Sciences and International Relations
who had previously gained the opportunity to
become the European Commission’s Chairman of Jean Monnet. After Bürgin’s lecture on
European and Turkish relations, the ceremony
continued with a folk dance demonstration
of “The Future which Lightens the Past” put
together by the Folk Dancing and the Turkish
Classical Music Clubs.
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Akıllı Kampüs’te fikir ayrılıkları
Disagreements on smart campus

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye'deki ilk Akıllı
Kampüs uygulamasını hayata geçirdi. Stratejik planı
2013'te hazırlanan 'Akıllı Kampüs Projesi', 20152016 akademik döneminde uygulanmaya başlandı.
Tartışma yaratan uygulamanın bir parçası olan Panopto
video kayıt sistemi, özel hayata müdahale edilmesi
ve derslerin internet üzerinden takip edilebilmesi
açısından fikir ayrılıklarına neden oldu

İzmir University of Economics has started the term The
Smart Campus which is the first in Turkey. The Smart
Campus Program which was prepared in 2013 has
now been in use in the 2015-2016 academic year. The
Panopto video recording system which is a part of the
Smart Campus, has raised several divided opinions as the
system allows easy pursuit of following the lectures from
the internet and to privacy invasion

Öznur Uşaklılar

İzmir University Of Economics had announced earlier in the 14th foundation ceremony
that the Smart Campus Programme will be
in charge. In the 2015-2016 academıc year
opening ceremony of the University, it has
been announced by The Chair of the Board
of Trustees, Ekrem Demirtaş that the system
has already been started. In addition to this,
Dr.Oğuz Esen, the Rector; has declared that
the application also provides a great opportunity for individualized learning.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 14. Kuruluş
Yıl Dönümü Töreni'nde Akıllı Kampüs
uygulamasına geçeceğini duyurmuştu.
İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem
Demirtaş da 2015-2016 akademik yılı
açılış töreni'nde projenin uygulanmaya
başlandığını açıkladı. Uygulamanın, İEÜ
öğrencilerinin internet üzerinden takibine
açık olduğunu belirten İEÜ Rektörü Prof.
Dr. Oğuz Esen de uygulama kapsamında 'kişiselleştirilmiş' bir eğitim imkânı
verildiğini söyledi.
Akıllı Kampüs nedir?
İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri
tarafından tasarlanan sistem, 3 milyon
dolarlık bir yatırım sonucunda kuruldu.
Panopto ve Blackboard sistemlerini tek
uygulamada birleştiren Akıllı Kampüs,
bu yönüyle Türkiye'de bir ilk oldu.
Panopto video kayıt sistemi için her
sınıfa, farklı açılarda 3 kamera kurulurken, kaydedilen videolar da Blackboard'a
ekleniyor.
Panopto, 'özel hayata müdahale'
Ders materyallerinin paylaşılması ve
öğrencilerle öğretmenler arasındaki
iletişim ağını güçlendirmesi yönüyle
Blackboard ilgi görürken, Panopto video
kayıt sistemi, ‘özel hayata müdahale’
diyen pek çok öğrenci tarafından eleştirildi. Panopto'nun, Michel Foucault'nun
Hapishanenin Doğuşu kitabıyla benzerliği dikkat çekti. Kitapta yer alan hapishane sistemi Panopticon adıyla benzerlik
gösteren video kayıt sistemi için, Esen
"Kişiselleştirilmiş eğitim imkânı sunuyor" açıklamasında bulunmuştu. İktidar
ve toplum ilişkisini ele alan kitapta da,
bireyselleşmenin gözetim toplumunun
kurulmasında büyük etmen olduğu vurgulanıyor.
'Onayla ve devam et'
İEÜ Öğrenci Bilgi Sistemi OASİS üzerinden ders ekleme bırakma haftasında
yayımlanan Öğrenci Etik Belgesi ile
öğrencilerin ders videolarını paylaşmaları
engellendi. Belgeyi onaylamadığı takdirde sisteme giriş yapamayan çok sayıda
öğrenci, sistemi onaylamak durumunda
kaldı. Sosyal medya üzerinden OASİS'i ve
İEÜ'yü etiketleyerek eleştiride bulunan
öğrencilere destek gecikmedi. Uygulamanın sona ermesi için Change.org'da
“Kamera Kayıt Sistemi Öğrencilere
Dayatılamaz” adıyla kampanya başlatıldı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin muhatap
alındığı kampanyaya bini geçkin destek
geldi. Öğrencilerin yanı sıra öğretim
üyelerinin sözleşmelerine de uygulamayı

onayladıklarına dair madde eklendi. Böylece, sistem meşrulaştırılmaya çalışıldı.
Biz de 'Akıllı Kampüs' uygulamasını
İEÜ öğrencileriyle konuştuk
Okula gidemediği günlerde ders kaybı olmayacağını söyleyen bazı öğrenciler, derslerle ilgili duyuruların da Blackboard'a
eklenmesini işlevsel buluyor. Aynı zamanda ders kayıtlarına, dersi alan öğrencilerin
erişebilmesinin, gizliliği desteklediğini
savunan öğrenciler, sistem içerisinde yer
alan tartışma bölümünü faydalı buluyor, ders veren ve öğrenciler arasındaki
iletişimi hızlandırdığını söylüyor. Çok
sayıda öğrenci de Blackboard'u gerekli
görürken, Panopto video kayıt sisteminin
gerginlik yarattığını vurguluyor. Sistemin
gözetim ve denetim üzerine kurulu olduğunu vurgulayan 3. Sınıf Güzel Sanatlar
Fakültesi öğrencisi, Panopto video kayıt
sisteminin Blackboard'un aksine iletişimi olumsuz yönde etkilediğine dikkat
çekti. "Hocalarımızın da ders anlatırken
çok rahat olduğunu düşünmüyorum,
sürekli izleniyor olmak hepimizi rahatsız
ediyor" şeklinde konuştu. 2. sınıf Medya
ve İletişim öğrencisi H.E de kayıtların
başkalarına verilmeme garantisi olmadığı
için ifade özgürlüğünün kısıtlandığını
belirtti. "Ders kayıtlarında çıkan sorun
nedeniyle ekle bırak haftasında Oasis'e
girmek zorunda kaldım. Belgeyi onaylayan çok sayıda insan bunu mecburiyetten
yaptı" dedi. Psikoloji bölümü 3. sınıf
öğrencisi M.T de, "Sürekli izlendiğimi
bildiğim için davranışlarımı kontrol
etmek zorunda hissediyorum, bu da derse
odaklanmamı engelliyor" diyerek, kamera
kayıt sisteminin sona ermesini istedi.
Blackboard ve Panopto
Amerika'da büyük oranda üniversitelerde kullanılan Blackboard, web tabanlı
eğitim imkânı sunuyor. Türkiye'de de
Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İpek Üniversitesi, Zirve
Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,
Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Kadir Has Üniversitesi ve Hacettepe
Üniversitesi'nde kullanılıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin de katıldığı halka,
Türkiye'deki e-öğrenme ağını oluşturuyor. Panopto video kayıt sistemi de tek
bir yazılımda; video kaydı, canlı yayın,
video yönetimi ve web'de arama özellikleriyle dünya üzerinde pek çok noktada
kullanılıyor. Ancak yazılımın internet
sitesinde yer alan bilgiye göre, yüklenen
videolar belirlenen kişilerce izlenebiliyor.
Bu nedenle video paylaşım güvenliğinde
yaşanacak herhangi bir sorun, güvenlik
açığı oluşturabiliyor. “Güvenlik için Yazılım” sloganıyla piyasaya sürülen yazılım,
iş ve eğitim alanlarında hizmet veriyor.

What is ‘the Smart Campus’?
The system which was projected by the IUE
Fine Arts and Design Faculty, Architecture Department lecturers, was founded on a 3 million
investment. The system which was projected
by the IUE Fine Arts and Design Faculty,
Architecture Department lecturers, has become
the first application in Turkey as it unites the 2
applications: Panopto and Blackboard. Several
cameras have been placed in different dimensions in classrooms and the recorded videos are
then attached to the Blackboard.
Panopto, “Privacy Invasion”
Panopto is severely critisized by many students
due to the belief that it is assumed to be the privacy invasion. On the other hand, the students
are engaged with the idea of Blackboard as it is
believed that it strengtens the communication
among the students and lecturers as well as
sharing the materials of the lecture. Panopto
has drawn great similarities with the book
‘Discipline and Punish’ by Michael Foucault.
The jail System, named Panopticon which
has a great similarity with the Panopto video
recording system, has also been stated as the individualized learning opportunities. The book
which has been dealing with the relationship
between the society and the government,
indicates the importance of the opportunities
of the individualized learning which is strongly
believed to form the foundation of the control
of the society.
“Accept and Continue”
The videos of the lectures were prevented from
being published in the add-drop week by the
Student Etichs Decloratin published on OASIS. The students have to approve the system
in order to access to the programme. The truss

has given to the students who have critisized
the programme. To end the application, a campaign has been started in Change.org in social
media. There was a support to this campaign.
The lecturers have also been forced to approve
the system in their contracts. In this way the
system has been legitimized..
What do the students think?
The students express that they have found the
Blackboard Sytem quite practical as it offers
great opportunity to access easily to the notes of
the lecture and to see the forum of the students
about the main discussions carried out in the
lecture. Majority of the students agree on the
usefulness of the blackboard whereas they do
not have the same idea about the Panopto video
recording system. One of the students from the
Fine Arts Department stated that the system
has effected the relationship and communication negatively. "I do not think our lecturers
feel comfortable as we get in the mood of being
watched all the time during classes’ H.E says.
Another student from the Media and Communication Department said that: "I would
like this system to be ended soon because the
system restricts the rights of thoughts and I
feel like I have to control every word of my
thoughts and/or ideas as we are being recorded.
This causes a distraction and I can not focus on
my lecture.’
Blackboard and Panopto
The majority of the universities in America
have been using the the Blackboard system as it
offers a web-based education. In Turkey universities like Koç University, Boğaziçi University,
METU, İpek University, Zirve University,
Anadolu University, Bilgi University, İstanbul
University, Kadir Has University and
Hacettepe University have been using
the system too. This chain of Blackboard
forms an e-learning portal in Turkey. Panopto Video Recording System is used in
various topics all around the world such as
video recording, live broadcasting, video
organising web. However, according to the
information in the site of the programme
it allows access only to the people who are
allowed. For this reason, even a slightest
problem may cause greater ones on the
sharing of the videos.
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Kampüste yeni bina
New building at campus

Yabancı Diller Yüksekokulu binası 2015-2016 öğretim The Foreign Languages Department has started the new
yılına yeni binasında girdi. Üniversitenin mimarlarından 2015-2016 academic year in its new building. Mehtap
Mehtap Altuğ, yeni binayla ilgili sorularımızı yanıtladı
Altuğ, one of the architects of the building has answered
our questions
Ece Orus
Tuğçe Vural
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) 2014
yılında temeli atılan binada yeni öğretim yılında
eğitime başlandı. Yabancı Diller Yüksekokulu
olarak hizmet verecek binanın tasarımında okulun
öğretim üyeleri yer aldı. Binanın konsept tasarımının Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim
görevlilerinden Özlem Akın, Gudjon Thor
Erlendsson ve Micheal Edward Young üstlenirken,
mimari uygulamasını Mehtap Altuğ ve Hüsnü
Hasan Alpan yer aldı. Ana binadaki sınıfların yetersiz kalması ve her yıl artan öğrenci sayısı binanın
yapılmasında etken olurken, binanın açılmasındaki
temel amaç Yabancı Diller Yüksekokulu’nu tek
çatı altında toplamak. 75 dersliğe sahip olan ve her
sınıfta akıllı tahta sistemi bulunan binada bir adet
kafeterya, 192 kişi kapasiteli konferans salonu ve
üçüncü katında ise iki adet teras bulunuyor Altuğ,
binadaki bu ofiste esnek ofis sistemi kullanıldığını
belirtirken, bu sistemin ikinci yabancı dil öğretim
üyelerine ve öğrencilere daha rahat çalışma ortamı
belirtti.
Yeni bina kampüs hayatını nasıl etkiledi?
Sayılı spor alanı bulunan kampüste, Yabancı Diller
Yüksekokulu Binası kampüs hayatına kazandı-

done by Mehtap Altuğ and Hüsnü
Hasan. The new buildings were added
due to the increasing population of
the university and to unite the FLD in
a section. The building has 75 classes in which all equipped with smart
boards, a cafeteria, a conference hall
with a capacity of 192 people. There is
a terrace in the third f loor. There is a
open office system in the sevent f loor.
Altuğ, one of the architects of the Project has stated that it is aimed to ease
the surrounding and working place of
the second language department staff
and students. He added that there
would be lounges for multi fuctional
purposes too.’

rılırken, okulun futbol sahası kaldırıldı. Bunların
yanı sıra, yeni binanın açılmasıyla birlikte okuldaki
öğrenci sayısı arttı. Binadaki kafeteryanın henüz
açılmamasından dolayı kantindeki’ öğrenci
yoğunluğu dikkat çekiyor.

Öğrencilere sorduk
Yeni binanın tamamlanmasının ardından kampüsdeki
değişiklikler hakkında görüşlerini dile getiren öğrenciler ‘’
Yabancı Diller Yüksekokulu
binasının ana binadan ayrılması iyi bir gelişme oldu. Ana
binadaki sınıflar yetersizdi ve
hazırlık binasının ayrı olması
okula yeni başlayan öğrenci-

lerin uyum sürecini olumlu
yönde etkileyecek ‘’ şeklinde
konuştu. Öğrencilerden
olumsuz yönde tepkiler de
var. “Üniversitemizde spor
faaliyetlerinin desteklenmesi
gerekirken futbol sahasının
yıkılması bu durumu olumsuz
yönde etkiledi. Ayrıca yeni
binanın açılması ile öğrenci
nüfusundafazla bir artış oldu.’’

The consept design of the building has
been created by Özlem Akın, Gudjon
Thor Erlendsson and Micheal Edward Young whereas the architectural
implementation has been formed and

How has the new building affected
the Campus Life?
On the other hand; as the new FLD
complex has been added to the campus
area, the football pitch of the school
has been endured. Moreover, the population of the new comers have increased fort his reason the intensity of the
students in cafeteria in the main hall
has increased too.

We have asked the
students
Most of the students
have said that the new
building of the FLD has
been the right decision
as the number of the
classes were not enough.
They also expressed that
the new building and the
new complex may help

the new comers to integrate better and faster.
On the contrary, there are bad repuduations such as ‘It is quite
unpractical to close the
football pitch .The support to do sports has to
be one of the main aims
of the management ,not
to stop or prevent it.’

Ayberk Mancı'yı ışıklara uğurladık
Ayberk Mancı was laid to rest

Ceylin Gür
30 Ekim gecesi Bükreş'teki bir gece
kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan Ayberk Mancı, verdiği yaşam
savaşını 8 Kasım Pazar günü kaybetti.
Mancı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü
üçüncü sınıf öğrencisiydi. Moda
Tekstil Konfeksiyon Çarşısı Camisinde
yapılan cenaze törenine baba Ömer ile
anne Gülten Mancı başta olmak üzere
Ayberk'in ailesi ve yakınları katıldı.
Ayberk’in yakın arkadaşlarından biri
olan, İEÜ Uluslararası Ticaret ve
Finansman Bölümü öğrencisi Kerem
Yılmaz, kaybettiği arkadaşının acısını
"Belki uzaklara uğurladık kardeşimizi,
ancak hâlâ birisi çıkıp Ayberk Mancı dediğinde onun silüeti canlanıyor

gözümün önünde. Belki her şeyini
konuşarak anlatmazdı; ama dünyalar
kadar şeyi bir bakışıyla anlatırdı. Ayberk, bana benden daha yakındı, hep de
öyle kalacak. Onun severek bana bıraktığı her şeye, ben de severek ikimiz adına
devam edeceğim" sözleriyle ifade etti. 21
yaşındaki Mancı'nın ölümüne sebep olan
yangında 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayberk Mancı, a junior student in
Department of Translation and Interpretation in İzmir University of Economics,
was badly hurted in a fire breaking out
in a night club in Bucharest on October
30th and causing 43 people to die. The
21-year-old Ayberk Mancı, taking care
at the hospital, lost the fight he’d been
giving for his life on Sunday, November
8th. Ayberk’s father Ömer and mother
Gülten Mancı being in the first place,
his relatives, friends and acquaintances
attended his funaral which were made in
the Mosque of Fashion Textile Clothing
Bazaar. One of Ayberk’s close friends, a
student of Department of International
Trade and Finance in Izmir University
of Economics, Kerem Yılmaz expresses
his grief about his friend as follows: “We
may bid farewell to our brother but when

someone comes up and says Ayberk Mancı, I still see his phantom right in front of
me. Maybe he wasn’t used to tell everything by talking but he looked so intense
that he could tell everything to the moon
and back with just a smile or a look. Our
best moments were the ones we had in
Karaburun, our blue treasure. We came
to the coaching together in this way that
we started together. Maybe he left some
of his burden in a part of this way. Yes,
I took that responsibility on me. I went
to scuba-diving last week and my buddy
Ayberk was there in the wall diving at
the İrem - Mete diving point which we
liked the most. Ayberk was close to me
more than myself, and he’ll always be. I’ll
continue to everything he willingly left
for me in the name of both of us and I’ll
be willing to do them also.”

kampüs
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İEÜ’de mentorluk dönemi

The era of mentorship program in IUE
Akademik yılın açılışıyla birlikte hayata geçirilen
Mentorluk Projesi, kampüse yeni bir soluk getirdi.
Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü Kariyer
Yönlendirme Merkezi Koordinatörü Simge Atamer ile
mentorluk projesi hakkında konuştuk

Put into practice during this academic year, the
Mentorship Program brought a breath of fresh air with
itself to the whole campus. We talked to Student and
Instutional Service Management’s President of Career
Orientation Simge Atamer about the mentorship program

Ece Orus
2015-2016 öğretim yılında uygulamaya konulan Mentorluk Projesi, öğrencilerin geleceğe ve
kariyer hayatına daha bilinçli hazırlanmalarını
hedefliyor. Proje, üniversiteye yeni gelen öğrencilerin kampüs hayatına en hızlı şekilde uyum
sağlamasını hedefliyor.
"Her alanda uygulanması gereken bir proje"

Mentorluk sistemi hakkında konuşan Kariyer
Yönlendirme Merkezi Koordinatörü Atamer,
şunları söyledi: "Bu projenin okulumuzda
hayata geçirilmesi çok önemliydi; çünkü
bu sistem öğrencilerin her alanda gelişimine katkı sağlıyor. Temel hedef; üniversiteye
yeni başlayan öğrencilerin kampüs, dersler
ve sistemler hakkında yeterli bilgiyi hızlı bir
şekilde edinmesi. Bunların yanı sıra, öğrencilerin sosyalleşmesi ve kendi bölümünden
arkadaşlarıyla tanışıp, kampüs hayatına
yabancılık çekmemesi temel amaçlar arasında
bulunuyor. Bu program mentee (üniversiteye yeni giren öğrenci) ve mentorun birlikte
gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu sistem her
iki tarafın kişisel gelişimine, eğitim ve kariyer
olanaklarını değerlendirmelerine ve üniversitedeyken deneyim kazanmalarına olanak
sağlıyor. Öğrenciler kariyer hayatı için büyük
hedefler belirleyip o hedeflere erişemeyecekleri
düşüncesine kapılabilirler. Bu sistem, kariyer
anlamında önemli başarılara imza atmış,
kendisi gibi aynı okuldan hatta aynı bölümden
mezun olan insanları örnek olarak öğrencilere
sunuyor. Bu şekilde bölümlerine olan motivasyonu artan öğrenciler, hedef belirlemede daha
bilinçli duruma geliyorlar. Mentorluğun iki
dalı bulunmaktadır. Bunlar; kariyer mentorları
(İEÜ Mezunları) ve üniversite mentorlarıdır. Kariyer mentorlarından en az üç yıl iş

deneyimi beklenirken, üniversite mentorları iki
veya daha üst sınıfta olmalıdır. Bu programın
okulumuzdaki sorumluları ise İEÜ Mezunlar
Derneği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer
Yönlendirme Merkezi, İEÜ Bölüm Mentorları
Kulübü ve İEÜ Psikolojik Gelişim ve Danışma
Merkezi'dir. Bu sistem üniversite öğrencileri ve
kariyer sahibi her insanın gelişim potansiyeline
katkı sağladığı için her üniversitede, her şirkette
ve her kuruluşta uygulanmalıdır."

Put into practice during the 2015 – 2016
Academic Year, the mentorship program
aims to comfort students about their
future and to prepare them to be more
informed of their career paths. The project also aims for newly come students to
adapt themselves to the campus life more
easily.
“It is a project that should be practiced in

every aspect”
“The Coordinator of Career Orientation, Atamer, said the following about the mentorship
program: “The project being put forth in our
school was very important for it is innovative for students. Its main aim is to have new
students be informed about the way of life on
campus and everything about their departments much faster and easier. Apart from this,
it aims to have students meet others from their
departments and socialize so that they won’t
have much trouble when accustoming to campus life. This program helps both the mentee
(freshman) and the mentor to develop together.
It provides self-improvement, evaluations of
career paths and experiences as university
students for both sides. Students can chose
career paths so big that they grow to believe
they can never reach these paths. This program
serves as a model for the students by bringing
forth people formerly graduated from the career
path of the mentee and having them meet and
spend time together. Because the students’
motivations gain strength, it guides them to
become more aware about the career path they
choose. Mentorship has two different branches:
career mentors (IEU Graduates) and university
mentors. Career mentors have to obtain three
years’ experience in the career oath they have
chosen and university mentors have to be either
juniors, sophomores or seniors. The ones responsible for this program in our school are IEU
Alumni Association, IEU Career Orientation
Center, IEU Department Mentors Club, and
IEU’s Department of Psychological Counseling and Guidance. Because this program offers
guidance to improve a university student and
those who have already chosen a career path for
themselves, it should be put into practice in all
institutions.”

Campus en français
Ceylin Gür
Le «campus intelligent»
Le «campus intelligent» est lancé à
l’Université d’Economie d’Izmir. Le
président du Conseil d'administration
Ekrem Demirtaş a annoncé que le projet
est réalisé à la cérémonie d'ouverture
de l'année académique 2015 – 2016. Ce
système comprend un enregistrement
vidéo nome Panopto et Blackboard qui
est utilisé dans beaucoup d’université
en Amérique. Le «campus intelligent»
est un système qui permet aux étudiants
d'accéder aux enregistrements du cours.

Pourtant certains des étudiants se plaignent de ce système parce que les vidéos
attentent la vie privée.

nouvelle construction. Aujourd’hui le
nombre d'étudiants a augmenté avec
l'ouverture du nouveau bâtiment.

Le Nouveau bâtiment du campus
Après une année de construction,
La Bâtiment de l’École des Langues
étrangères a été inauguré pendant l’année
académique 2015-2016 la formation
académique. La raison de l'ouverture de
ce bâtiment est que les classes qui étaient
dans le bâtiment principal n’étaient pas
suffisantes. Bien qu'il y ait une zone
petite de sport à l'université, le terrain
de football a été retiré en raison de la

L'Ouverture d'UEI
L’Université d'Economie d'Izmir a célébré
sa nouvelle année académique le 7 Octobre.
Les projets achevés et les nouveaux projets
ont été cités à la cérémonie où il y avait
beaucoup d’invités. Le Président du Conseil
d'administration Ekrem Demirtaş a dit que
le plan du nouveau campus qui se trouve
à Güzelbahçe sera prêt dans six mois. La
cérémonie s’est terminée avec pendant le
spectacle du club de danse folklorique et du

club de musique classique turque.
Le Projet de mentorat à l’UEI
Le projet de mentorat est mis en œuvre
avec l'ouverture du nouveau bâtiment.
La coordinatrice au Centre de Carrière
et d'Orientation Simge Atamer a dit que
ce projet est très important parce qu’il
permet l'amélioration des étudiants. Les
étudiants seront capables de se socialiser
et de rencontrer d’autres étudiants de leurs
départements grâce au projet de mentorat. Selon Madame Atamer ce système
devrait être utilisé dans chaque entreprise, institution et chaque université.
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