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ahar Şenliği mayıs
ayının ilk haftası
çarşamba, perşembe
ve cuma günleri yani
4-5-6 Mayıs 2011 tarihleri
arasında olacak. Emel Akçay
Uzun, “Öğrencilerin gerçekten
istediklerini keşfedip bu isteklerini
Bahar Şenliği’ne uygulamak aynı
zamanda öğrencinin gücünü de
gerektiriyor” diye konuştu.
Takım Kaptanı Engin Kıbrıslı,
“Şenlikleri hep Öğrenci Dekanlığı
üstlendi, biz de bu yıl şenliklerin
daha da profesyonel olmasını
istedik. Bu nedenle 2009 yılından
itibaren, Öğrenci Dekanlığı’na
yardım etmeye başladık. Hem
öğrenciyi, hem de yönetimi memnun etmek oldukça yorucu ve zor
bir iş. Bu yıl biraz daha sıkıntılı
ama ümit ediyorum daha güzel
aktiviteler yapacağız” dedi.
Kasım ayından itibaren
Bahar Şenliği kapsamında anket
yapmaya başladıklarını söyleyen
Engin Kıbrıslı, “Üç ay boyunca
anket yaptık. Öncelikle yurt
öğrencilerine sorduk, ardından
internet aracılığıyla anketimizi
yayınladık. Sonrasında iki hafta
boyunca okulumuzda stand
açarak öğrencilere ulaştık. Tüm
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çabalarımıza rağmen toplamda
900 kişi ankete katıldı. Hangi
ünlüler sıralamada önde gidiyorsa, onlarla görüşmeye başladık.
Öğrencilerin isteklerine göre bu
yıl Demet Akalın 5 Mayıs’ta
İzmir Ekonomi Üniversitesi
öğrencileriyle olacak” dedi.
Gündüz aktiviteleri kapsamında
ise, anket çalışmaları sonucunda
şişme oyunlar, parkurlar, drift
araba yarışı, karaoke, canlı langırt,
rodeo ve bunun gibi birçok oyun
Bahar Şenliği’ne renk katacak.
Müzik yarışması gruplarını
yerleştirmek konusunda oldukça
zorlandıklarını belirten Emel
Akçay Uzun, “Projemize göre
pop ve rock müzik alanında
başvuran herkes, sahneye çıkacak
ve beşer dakikalık süreleri olacak.
Öncelikle müzik danışmanımız
şarkıları dinleyecek ve finale
kalanları belirleyecek. Sonrasında
finale kalan grupları ünlü jüri
üyelerimiz dinledikten sonra
finalistlere sürpriz ödüller
verilecek” diye konuştu.
Bu yıl ilk defa düzenlenen ‘pasta
yapımı’ etkinliği pasta sanatçısı
Erkan Fırat’ın katılımıyla Bahar
Şenliği’nde farklı bir hava
estirecek. Şenlik, Fırat’ın yapacağı
pasta ile açılacak ve sahneye 700
kişilik bir pasta gelecek.
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Çağdaş bir üniversite olma
yolunda emin adımlarla ilerleyen İEÜ 10. yılını kutladı.
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Challenge Future topluluğu
Dünya Günü kapsamında
canlı yayında dünya
sorunlarını tartıştı.
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Öğrencilerimize okuldan ne
beklediklerini ve nelerden
şikayetçi olduklarını sorduk.
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Mutfak Sanatları ve Yönetimi
bölümü eğitmeni Şef Sponza,
yemek yaparken bir ressamın
tablo çizerken yaşadığı süreçle
aynı süreci yaşadıklarını söyledi.
> +*&

Radyo Eko’da bu ay
Radyo Eko’da her pazartesi
18:30’da Erman Gönülşen,
Turgut Fırat Şentürk ve
Murat Şeker ile Duraklama
Anları’nı her salı saat
22:00’da Halil Türkden
ile Şair Meridyeni’ni, her
çarşamba 22:30’da Sarphan
Uzunoğlu ve Eren Küçük ile
Kritik’i ve çok daha fazlasını
dinleyebilirsiniz. Dinlemek
için radyoeko.org’u takip
edin.
o.org
adyoek
www.r
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ğitmen Şef Gabriele
Sponza, Uygulamalı
Yönetim Bilimleri
Yüksek Okulu
kapsamında dünya mutfakları
kültürlerine hakim şefler
yetiştirmeyi amaçlayan Mutfak
Sanatları ve Yönetimi bölümünü
anlattı. “Türkiye’de iki sene
öncesine kadar mutfak sanatları
denilince kuru fasulye pilav
akla geliyordu. Avrupa’da her
zaman önemini koruyan mutfak
sanatlarının Türkiye’de maalesef
son iki yıl içinde insanların,
bu işin eğitiminin önemini
anlamalarıyla önem kazanmaya
başladı. Mutfak Sanatları yemek
yapmak ve yapılan yemeği
insanlara yedirmenin yanı sıra
onlara bir deneyim yaşatmaktır”
diyen Sponza, bir nevi ressamın
tablo çizerken yaşadığı süreçle
aynı süreci yaşadıklarını söyledi.
Geçmişten bu yana taşınan bazı
belli başlı mutfakların başında
Fransız mutfağının geldiğini
ve kullandıkları mutfakta da
etkili olduğunu belirten şef,
“Günümüzün mutfağında

Eğitmen Şef Gabriele Sponza, bir sponsorun olması halinde işlerinin daha da kolaylaşacağına dikkat çekti. (Fotoğraf: Nilay Aygün)

kullanılan malzemeler, çoğu
pişirme teknikleri ve hiyerarşik
düzenin yaratılması Fransız
mutfağından gelen bir alışkanlık”
diye konuştu.
Mutfak Sanatları ve
Yönetimi bölümü öğrencileri
heyet kurulunun toplantısıyla
belirleniyor. Öğrencinin yaratıcılık
gücünü ortaya çıkartmayı
amaçlayan bu toplantıda,

öğrenciler öncellikle öğrenci seçme
sınavında okulun belirlediği puanı
almasıyla başvurusunu yapıyor,
ardından beş-altı kişiden oluşan
heyet kurulu toplantısına katılıyor
ve kurul tarafından öğrencinin
bölüme olan merakını öğrenmek
için sorular yöneltiliyor.
İletişimi ve yaratıcılığı kuvvetli
ve kendine güvenenler için uygun
olan bu bölümden mezun olan

öğrenciler, restoran işletmecisi,
aşçı, büyük otellerde aşçıbaşı veya
sıcakçı olabiliyor. Ayrıca sektörün
geniş olması, farklı branşlarda
çalışma imkanı da sunuyor.
Kitap yazarı, yemek araştırmacısı,
diyetisyen ve akademisyen
olunabiliyor.
Bu mesleğin çok fazla fedakarlık
istediğini söyleyen Sponza,
“Gittikçe büyüyen bir sektör haline

gelen mutfak sanatlarından mezun
olan öğrencilerin amacı, herkesin
ulaşmak istediği konsept ‘chef and
order’ olmak. Yani hem restoranın
sahibi, hem de restoranın şefi
olmak” diye sözlerine devam etti.
Firuz Catering işletmesine
ait İzmir Konağı, İEÜ Mutfak
Sanatları bölümü öğrencilerine
sanayi tipi mutfakta çalışma
imkanı sunuyor. Firuz Catering,
özel gece düzenlendiğinde,
mutfağını öğrencilerle paylaşıyor.
Üç yıl önce açılan Mutfak
Sanatları ve Yönetimi Bölümü’nün
konumu bakımından eksiklikleri var. Bazı eksiklerin olması
nedeniyle yeniden tasarım
yönünde geçtiğimiz yıl bölüm
eğitmenleri tarafından proje
sunuldu. 2010 yazında onaylanan
bu projeyle bölüm, bu yaz yeniden
inşaa edilecek. Proje kapsamında
hijyenin sağlanması için Mutfak
Sanatları öğrencilerinin kartlarına
işlenecek çip ile bölüm dışından
gelecek öğrencilerin ziyareti
emniyet altına alınacak. Ayrıca
binaya, öğrencilerin daha aktif
olabilmeleri için restoran inşaa
edilecek. Bu restoran Mutfak
Sanatları öğrencilerinin şefliğinde
ve hizmetinde olacak.
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İzmir Ekonomi Üniversitesi
İletişim Fakültesi Medya ve İletişim
Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ekin
Belce Altay ‘Challenge Future’
adlı öğrenci düşünce platformu
tarafından düzenlenen yarışmada
en iyi özdeyiş kategorisinde dünya
birincisi oldu. Challenge Future’ın
İzmir örgütlenmesini de yapan
Altay’a, örgüt yöneticilerinden
Joel Barker tarafından yazılan
‘Geleceğin Beş Alanı’ adlı kitap
hediye edildi. Altay’a bu başarısının
sırrını sorduk.
Böyle bir başarıyı elde etmek nasıl bir
duygu?
Challenge Future gençleri İletişim Fakültesi Haber Merkezi’nde canlı yayında dünya sorunlarını tartıştılar. (Fotoğraf: Eda Şahin)
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İzmir Ekonomi Üniversitesi
Challenge Future Chapters
Topluluğu üyelerinden on
kişinin katılımı ile 22 Nisan
Dünya Günü etkinlikleri
kapsamında İletişim Fakültesi
Haber Merkezi’nde internet
üzerinden canlı yayın yapıldı.

Program ingilizce olarak
yürütülürken, öğrenciler için
açık oturum niteliğinde bir
tartışma ortamı sağlandı.
Öğrencilere, Challenge Future
Chapters Network Başkan
Yardımcısı Damla Aktan
tarafından günümüzün
sorunları, gelecekte gençlerin
ne gibi sorunlarla karşı karşıya
kalacağı, bu geleceği olumlu

yönde değiştirmek için gençlerin
ne gibi katkılar yapabileceği
üzerine sorular soruldu.
Topluluk üyeleri soruları
yanıtlarken, müziğin insanlar
üzerindeki etkisi ve pozitif
bir gelecek yaratmakta nasıl
kullanılabileceğini sorguladı.
Üyelerden Ceren Cengiz’in
keman dinletisi büyük ilgi çekti.

İlk başvurduğumda iyi ve etkili bir
şey olsun, dünya barışıyla alakalı
olsun istedim. Şu anda bu konuyla
ilgili politik olaylar var. Yazarken
açıkçası ikinci üçüncü olacağımı
düşünüyordum ama birinci
olacağımı düşünmüyordum.
İnsanların yaptığı yorumlar
olumluydu, beklemeye başladım.
Gördüğümde çok şaşırdım.
Bu projeyi hazırlarken okuldan ya da
hocalarından destek aldın mı?

Kendim buldum, kendim yazdım,
destek almadım. Ancak Challenge
Future’a katılmam Uluslararası
İlişkiler Ofisi’nde Damla sayesinde
oldu. Bu konu hakkında herkes
kendi düşüncelerini yapıyordu, bu
da benim kendi düşüncelerimdi.

Ekin Belce Altay (Fotoğraf: Eda Şahin)

Nasıl hazırlandın? Neler yaptın?

İnsanların dünyada barış üzerine
neler söylediklerini araştırdım.
Atatürk’ün birkaç özdeyişini
bulmuştum ama onları ingilizceye
çevirince pek bir anlamı kalmadı.
O yüzden Jimmy Anderson’ın bir
sözünden yola çıktım.
Gençler bu yarışmaya neden katılsınlar?

Benim şu an 12 ülkeden
400’den fazla arkadaşım oldu.
Orada yaşayan insanlarla bir şeyler
paylaştığımı hissettim. Onların
sorunlarından haberdarım, onlar
Türkiye’deki sorunlardan haberdar.
Çok büyük bir paylaşım sitesi oldu.
Dünya gençliği kendi aralarında
birbirlerinden haber almaya başladı.
Ağustos ayında Hindistan’dan,
Pakistan’dan birçok arkadaşım
gelecek. Bence kesinlikle herkes
katılmalı.
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ugüne zorluk ve azimle
gelindiğine değinen
Mütevelli Heyet Başkanı
Ekrem Demirtaş,
“Yolumuza engeller çıktı, çıkartıldı.
Eğitime çadırda başlamayı bile
göze aldık. Kimse o harabaden
bugünkü kampüsü çıkartacağımıza
inanmadı” dedi. Törende İzmir
Ekonomi Üniversitesi’nin kuruluş
hikayesini, geçilen zorlu yolları
hatırlatan İEÜ Mütevelli Heyet
Başkanı Ekrem Demirtaş, 288
öğrenciyle çıkılan yolda 6 bin 155
öğrenciye ulaştıklarını söyledi.
Demirtaş, 10 yıl içinde 119 milyon
lirayı aşan bir yatırım ile büyüyen
İzmir Ekonomi Üniversitesi için,
on yılın çok büyük bir önemi
olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem
Demirtaş gazetemiz Ünivers’i incelediler. (Fotoğraf: Felat Atan)

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Attila Sezgin, “Geride bırakılmış 10 yıllar her kurumun
hayatında olduğu gibi, üniversitemiz içinde bir kilometre taşıdır.’’ (Fotoğraf: Nilay Aygün)

5. ve 10. yılını dolduran akademik ve idari personel sertifika aldı. (Fotoğraf: Nilay Aygün)

‘Bir Düş Gördüm’ adlı oratoryo öğrenciler tarafından sahnelendi. (Fotoğraf: Eda Şahin)

7. Uluslararası Öğrenci Konferansı’na katılanlara ödülleri verildi. (Fotoğraf: Eda Şahin)

Aziz Kocaoğlu, Ekrem Demirtaş, Attila Sezgin ve Mütevelli Heyet üyeleri.

“Dünya çapında
marka üniversite”

Ekrem Demirtaş, “Geçtiğimiz 10
yılın büyük kısmı hem üniversitemizin teknik alt yapısını hem de
akademik kadroyu oluşturmakla
geçti. Dirençle karşılaştık. Hala
da karşılaşıyoruz. Hayalimdeki
iş çevrelerinin arzu ettiği eğitim
biçimine, işe hazır eleman
yetiştirme hedefine düşlediğim
gibi ulaşamadık. 2011 yılından
itibaren öncelikle akademik
kadroyu ve eğitim kalitesini daha da
yükselterek çıtamızı yükselteceğiz.
Yatırımlarımıza devam edeceğiz”
dedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi
doluluk oranının %85’e ulaştığına
değinen Ekrem Demirtaş bunun
yeterli olmadığını şu sözlerle ifade
etti, “Komşu ülkelerinde tercih
ettiği dünya çapında bir marka
üniversite olmak istiyoruz.’’ Dünya
çapında marka üniversite olma
hedefinin İzmir Ticaret Odası’nın
İzmir’i bir marka kent, bir dünya
kent olma hedefiyle de birebir
örtüştüğünü belirterek, “Vakıf
üniversitelerinin sayısı 10 yılda üç
kat artarak 45’e ulaştı. Her zaman
eğitim kalitemizle, mezunlarımızın
başarısı ile bu 45 vakıf üniversite
arasında en çok tercih edilen
üniversitelerden olduk. Kapılarımızı
İzmir’e ve ülkemize daha çok
açarak, kentimizin ve Türkiye’nin
sesini dinleyeceğiz ve ses vereceğiz”
dedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem
Demirtaş konuşmasını, “İnançla, el
ele engelleri aşacağız’’ diyerek bitirdi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Attila Sezgin ise
konuşmasına, “Geride bırakılmış
10 yıllar her kurumun hayatında
olduğu gibi, üniversitemiz içinde bir
kilometre taşıdır” diyerek başladı.

“Çağdaş bir üniversite
yarattık”

sitemizin bugüne kadar gösterdiği
akademik başarının bir sonucudur” diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin
vakıf üniversiteleri arasında en
çok tercih edilenler arasında
üst sıralarda yer aldığına dikkat
çeken Prof. Dr. Sezgin, “Nicel
değişiklikler ve büyüklükler
elbette, bir üniversitenin
gelişimini tek başına anlatamaz
ve açıklayamaz. O nedenle, böyle
bir kuruluş yıldönümünde, asıl
vurgulanması gereken, üniversitemizin, geçen on yıl boyunca,
çağdaş bir üniversite olma yolunda
attığı adımlar, aldığı mesafeler
ve gösterdiği akademik başarıdır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi, on
yıl gibi bir üniversite için kısa
sayılabilecek bir zaman diliminde,
hem ulusal, hem de uluslararası
ölçekte tanınır, bilinir bir kurum
haline gelmiştir. Bu olgu, üniver-

örende konuşmaların
ardından, 7. Uluslararası
Öğrenci Konferansı’na
katılan konuklara ödülleri
verilirken, atama ve yükselme
töreninde profesörlük, doçentlik
ve yardımcı doçentliğe atanan
öğretim üyeleri cübbe giydi.
Törende, ayrıca 5. ve 10. yılını
dolduran akademik ve idari personel sertifika aldı. Alaskar Abbasov
tarafından bestelenen ‘Bir Düş
Gördüm’ adlı oratoryo öğrenciler
tarafından sahnelendi.
Törenin ardından düzenlenen resepsiyon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun
katılımıyla daha da renklendi.
Üniversitemiz İletişim Fakültesi
tarafından hazırlanan ‘Ünivers’

T

gazetesini yakından inceleyen
Kocaoğlu ve Demirtaş onuncu yıl
duygularını paylaştılar.
İEÜ Haber Merkezi’ne
konuşan Kocaoğlu, “İEÜ olarak
10 yıl bir eğitim kurumu için
çok önemli. İzmir Ekonomi
Üniversitesi üçüncü kuşak
öğrencilerini yetiştirdi, şu anda
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde,
piyasada, belli kurumlarda da
çalışan öğrencilerden son derece
memnunuz. Bu tabii ki sevindirici.
Üniversitemiz, kentimizin geleceği
açısından önemli. Önümüzdeki
günlerde de İzmir Büyükşehir
Belediyesi olarak İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nde cok önemli bir
proje başlatıyoruz. Ben nice
10. yıllarda, nice gençlerimizi
yetiştiren daha köklü bir kurum
olması dileğiyle başarılar
diliyorum. Başta mütevelli heyete,
rektöre, öğretim üyelerine ve siz

öğrencilere sonsuz teşekkürler
ediyorum’’ diyerek duygularını
ifade etti. İEÜ Mütevelli Heyet
Başkanı Ekrem Demirtaş ise
duygularını şöyle ifade etti,
“Bir hayali gerçekleştirdik
biz. Üniversite fikrini ortaya
attığım zaman saçlarımda beyaz
yoktu, simsiyahtı. Geçen süre
içerisinde iyi gelişmeler oldu
ve bulunduğumuz noktada
çok mutluyuz ama bu büyük
yolculuğun başlangıcındayız. 10.
yıllar tabii bir dönüm noktası.
Gelecek on yılı planlamaya
çalışmakta ve hep birlikte
öğrencilerimizle çalışmaktayız”
dedi. Rektör Attila Sezgin ise,
“Üniversitemizin 10. yılı hepimizi
mutlu ediyor. İzmirliler ve ülkemiz
için de büyük bir mutluluk
kaynağı diye düşünüyorum. Çok
nitelikli ve iyi bir eğitim veriyoruz,
çok hızlı gelişme gösterdik.”
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Ölümünün 1.
çarpıtma yoluna
yıldönümünde Ayşe
doğru gidiyorlar.
Selen Ayla’yı anarak,
Sadece bizim vermek
öldürüldüğü yere
istediğimiz mesajı
doğru ellerimizde
kitlelere aktarsalar
kırmızı karanfillerle,
sorun ortadan
sessizce yürüdük.
kalkar. Medya
Tek amacımız
bunu ajitasyon
ise biraz da olsa
olarak kullanıyor.
bu davaya dikkat
Birkaç tane öğrenci
çekmekti.
ağlayarak çekiliyor,
Ayşe Selen’in
altından müzik
arkadaşı Cansu
veriliyor. Şov amacı
Karakız’ın
gütmeye başlıyor.”
öldürüldüğü yerde
İzmir’e korku
yaptığı basın
dolu günler yaşatan
açıklamasında da
üç cinayetten ilki
dediği gibi, “Ayşe’yi
geçtiğimiz yıl 25
unutmadık, tabii
Nisan’da bir banka
Esra ve Azra’yı da
şubesinde çalışan
unutmamak lazım.
Esra Yaşar’ın (27),
Bizler bu olaya
Balçova Çağdaş
bir nebze dikkat
Caddesi, 5 numara
çekmek istiyoruz.
önünde öldürmesiyle
Bu ne ilk olacak
başladı. Katil, genç
ne de son. Bu tip
kızın cep telefonu
olayların en aza
ve çantasını da alıp
indirilmesini ve var
kayıplara karıştı.
olan davaların bir
Bir gün sonra yine
an önce bitirilmesini
aynı semtte İEÜ
istiyoruz.”
Mimarlık birinci
! 4 .  ! ) /  
Katil zanlısı
sınıf öğrencisi Ayşe
  (  '"* C,   
Hamdi Ayri’nin
Selen Ayla, aynı
hala ceza görmemesi     "   *
şekilde öldürdü ve
hepimizin yüreğini
eşyaları gaspedildi.
acıtıyor. Sadece Selen Ayla değil,
Ayla değil, aynı zamanda onunla
Üçüncü cinayet, üçüncü gün bu
öldürülen Esra Yaşar ve Mustafa
birlikte öldürülen kişileri de
kez Konak’da Kemeraltı Hisarönü
Has (Azra) için de davanın bir an
anmak” dedi.
bölgesinde işlendi. Azra takma
önce çözülmesini tüm yüreğimizle
Çözülemeyen dava için ise, “Bu
adlı travesti Mustafa Has da yine
istiyoruz. Acısını hala dün gibi
durumun her an herkesin başına
tabancayla otomobilinin içinde
içimizde hissediyoruz. Türkiye’nin gelebilmesi çok olası. Arkadaşımızı öldürüldü. Olayın ardından, katil
dört bir yanında kurban giden
anmaktaki amacımız birazcık da
zanlısı Hamdi Ayri, Bodrum’da
kadınlara tepkiliyiz. Öldürülen
olsa bu davaya dikkat çekmek”
düzenlenen operasyonla
o kadınlar hep aklımızda, ya ben
dedi.
yakalandı. Ayri hakkında, üç
de bir gün sokağa çıktığımda
Medyaya da tepkili olduklarını
kişiyi kasten öldürmekten üç kez
öldürülür müyüm sorusu akıllarda belirten Cansu Karakız ve
ağırlaştırılmış müebbet, silahla
dolaşıyor.
Cansu Akfidan, “Medyadan
yağma suçundan 45 yıl, ruhsatsız
Cansu Karakız, “Yürüyüşün
tek isteğimiz, bu tip durumları
silah kullanmaktan ise bir yıl hapis
amacı arkadaşımızı anmak ve bu
reyting amacı gütmeden insanlara cezası istemiyle dava açıldı. İzmir
olaylara birazcık dikkat çekmek.
yansıtmaları. Çünkü birazcık daha 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
Sokakların güvensizliğine dikfazla izleyici kitlesine ulaşmak
dava henüz sonuçlanmadı.
kat çekmek. Sadece Ayşe Selen
amacıyla süslemelere, olayları
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Hatice Şan - Güzel Sanatlar
“Okul kantinleri ve yemekhane

>3%
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tekel olduğu için fiyatlarda düşüş
sağlamak adına rekabet bir çözüm
olabilir. Derslerle ilgili olarak vize
haftası ve final haftası yapılması
en büyük isteğimiz, çünkü bölüm
olarak projelerimiz çok yoğun ve
uykusuz geçen günlerde sınavlara
düşük verimlilikle giriyoruz.”

Sıla Boz - Uluslararası İlişkiler
“Öncelikle bir vize haftası finallerden önce. İkinci olarak tatil,
üçüncü olarak da Bologna süreci
geldi ama bazı öğretmenler hala
ezbere dayalı eğitim yapıyor.
Sadece tahtaya bir şeyler yazıp,

.   D*F') 
6"  D* F') &  / C
   , %  G  (
$7 (   9  B )   '(
         
D* F')  *

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarihinde ilk kez 2. Lig’e çıktı. (Fotoğraf: Murat Şeker)
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Geçen sezon 2. Lig’e çıkma
şansını averajla kaybeden ve bu
sezon yola bir üst lige çıkma
parolasıyla başlayan ‘Ekonomi’nin
Sultanları’ zorlu geçen sezonun
ardından önümüzdeki yıl Aroma
Kadınlar Voleybol 2. Lig’inde
mücadele etmeye hak kazandı.
Ankara’da düzenlenen Playoff’larda oynadığı üç maçı da
set vermeden kazanan Ekonomi
Üniversitesi, sırasıyla ilk maçında
Kuşadası Gençlikspor’u, ikinci
maçında Bolu Belediyespor’u ve
son maçında ise Vakıfbank Güneş
Sigorta’yı mağlup ederek grubunu
lider tamamladı.
2010-2011 sezonuna çok iyi bir
başlangıç yaparak ilk yedi maçını

şey olmalı. Sınavlar olduğu zaman
dersler de aynı şekilde devam
ediyor. Biz gece geç saatlere kadar
ders çalışıyoruz. Bu yüzden sabah
ki derslerimize yetişemiyoruz ve
sınavlarımızdaki başarılarımız
düşüyor.”

onları sınavlarda sormanın hiçbir
mantıklı açıklaması yoktur.”

Hasan Şeker - Halkla İlişkiler
“Küçük teknik aksaklıkların daha
hızlı giderilmesi veya daha hızlı
cevap verilmesini bekliyoruz. Her
öğrencinin kullanabileceği şekilde
laboratuvarlar olmasını bekliyoruz. Mesela fotoğraf çekmek
için güzel sanatlara gitmek zorunda kalıyoruz. Akşam saat altıda
sınavlara girmektense ya da hafta
sonu sınava girmektense diğer üniversitelerde olduğu gibi, bir haftayı
vize haftası olarak kullanmamız
gerektiğini düşünüyorum.”

kazanan ve grubunu ikinci sırada
tamamlayan turuncu-siyahlılar,
aynı başarıyı Play-off’lara da
taşımayı başardı. Sezona genç
oyunculardan kurulu bir kadroyla
başlayan ve ligin ikinci yarısına
kadar transfer yapmadan gelen
Ekonomi Üniversitesi, 2. Lig
hedefine ulaşabilmek için devre
arasında kadrosuna iki oyuncu
kattı. Transferlerin takıma
çabuk adapte olması ve büyük
katkı sağlaması sonucunda
“Ekonomi’nin Sultanları” 2. Lig
hedefine daha kolay ulaştı. Play-off
maçlarının ardından düzenlenen
ödül töreninde konuşan
takım kaptanı Gözde Karluk,
önümüzdeki sezon 2. Lig’de de
başarıyla Ekonomi Üniversitesi’ni
temsil edeceklerini ve hedeflerinin
1. Lig olduğunu belirtti.

Doğan Tunceroğlu – İşletme
“Okuldan beklentim daha büyük
bir kampüs olsun ve daha pahalı
olsun. Çünkü çok gereksiz insan
var, zaten bir sene sonra mezun
oluyorum.”

Tuğçe Tonay - Halkla İlişkiler
“Öncelikle sınav haftalarından çok
şikayetçiyiz. Vize haftası diye bir

Eren Çöpür - Halkla İlişkiler
“İlk önce vize haftasının olmasını
isterim, çünkü vize zamanlarımız
çok karışık. Dersler art arda
geliyor, ne zaman ne sınavı olacağı
belli olmuyor. Onun haricinde bir
de spor alanlarımız yeterli değil.
Mesela ben sürekli futbol oynayan
biri olarak halı sahadan hiç memnun değilim.”

