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Bu bahar başka bahar
Her yıl mayıs ayının ilk haftalarında yapılan Bahar Şenliği, bu sene yeni oluşturulan
etkinlik birimi tarafından düzenlenecek
birimine katılmak üzere bir
duyuru hazırlandı. Bu duyuruda
öğrenciler, hem üniversitenin
resmi Facebook, Twitter hesabı
üzerinden hem de ana binaya
asılan iki branda ve panoya asılan
duyurularla bilgilendirildi. 70
kişi katıldı. İş bölümü uzun
soluklu oldu ve faydalarını
zamanla göreceğiz. Biz, bizden
sonra burada bıraktığımız iş
raporlarımızla yeni gelenlere yol
göstereceğiz. Buraya planıyla
gelen herkesin fikri değerli
bizim için. Herkesin katkı
sağlayabileceği şeyler değişiyor.
Bu yüzden farklı fakültelerden
katkı sağlayan öğrenciler de var”
dedi.

Ece Yekenkınrul

F

inaller öncesi
öğrencilere moral
vermek ve öğrencilerin
sosyal gelişimlerine
katkı sağlamak amacıyla
düzenlenen bahar şenliği
programından önce, şenliğin
öğrencilere katkısını, yapılan
anketlerin işlevselliğini,
öğrencilerin memnuniyetini,
Şenlik Takımı yerine
oluşturulan Etkinlik Birimi’ni
ve değişimin nedenini, son
olarak da şenliğin öğrencileri
ne derece temsil ettiğini
inceledik.
Göreve hazır olan yeni
Etkinlik Birimi ile yaptığımız
röportajda, farklı bir yapı ve
kişilerle bu işe başladıklarını
gördük. Yeni ekip, akademik
olarak aldıkları eğitimi bu
görev ile bağdaştırıp, okulda
aldıkları teoriyi pratiğe
dökebilecekleri profesyonel
bir şans doğduğunu ve bu
durumu avantaj olarak görüp
değerlendirdiklerini belirtti.

“Hepimizin bir
organizasyon geçmişi var”

Yeni birimin kuruluş amacını
ve hedeflerini öğrenmek üzere
Etkinlik Birimi Sorumlusu
Begüm İntepeler, “Biz Halkla
İlişkiler 4. sınıf öğrencilerinden
oluşan bir grubuz. Grubumuz
yedi kişiden oluşmakta. Benim
dışımda sırasıyla, Açelya İdiz,
Elif Başkök, Gökhan Akı,
Leyla Erol, Saniye Nazlı,
Baran Eryılmaz var. Aynı
zamanda bizler 3. sınıfta
Hakan Türkkuşu’ndan ‘Event
Management’ dersini alan aynı
arkadaş grubuyuz. Aldığımız
derste bir organizasyonun
tüm aşamalarının nasıl
olması gerektiğiyle ilgili çok
donanımlı bilgi sahibi olduk.
Organizasyonlara ve olaylara
bakış açımız çok değişti. 2.
ve 3. sınıfın yazında, yedi
arkadaş olarak İzmir’deki
ve İstanbul’daki ajanslarda
ikişer aydan toplam dört
ay staj yaptık. Akademik
olarak aldığımız bilgiyi, staj
esnasında pratiğe dökme
şansımız da oldu. Hepimizin
bir organizasyon geçmişi var”
dedi.

“Aracı firmaya ihtiyaç yok”

flickr.com/CubaGallery

“Yönetim fikrimizi
beğendi”

Sözlerine devam eden İntepeler,
“Her üniversitede okuyan
öğrencinin sahip olduğu
fikir beyan etme özgürlüğü
kullanarak bunu yönetimle
paylaştık. Yönetimin fikrimizi

beğenmesi üzerine toplantılar
yaptık. Bu toplantılar
sonucunda ‘Etkinlik Birimi’
adı altında bir birim ihtiyacı
ortaya çıktı. Bizim amacımız
sadece bahar şenliği değil,
üniversitedeki bütün etkinlikleri
daha iyi hale getirmek. Etkinlik

Öncesinde yapılan anlaşmalar
ajans aracılığıyla yapılırken, bu
seneki şenlik için buna gerek
kalmadığını belirten İntepeler,
“Biz burada eğitim aldık ve bunu
stajla destekledik. Üniversitemizin
böyle bir potansiyel öğrenci
kitlesi varken herhangi birer aracı
firmaya ihtiyacı olmaması lazım.
Sanatçıların bağlı olduğu ajanslar
ve menajerler var. Onlarla biz
ilişki kurup gerekli sözleşmelerle
bağlantıyı sağlıyoruz. Burada iş
gücü ve fikir varken, ajansların
yaptığı şeyi neden öğrenciler
yapmasın? Her şeyi biz
kendi çabalarımızla yapmaya
çalışıyoruz” dedi.
> 2. sayfada

İEÜ vefa borcunu ödüyor
2013-2014 akademik yılından başlayarak İEÜ’de öğrenim
görecek olan İzmir Ticaret Odası (İTO) üyelerinin çocuklarının
eğitim ücretlerinde yüzde 15 indirim uygulanacak
Melike Futtu
Gözde Özhan
İzmir Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem
Demirtaş, İTO üyelerine jest
yapmak için harekete geçti.
Daha önceki yıllarda sadece üniversitenin lisansüstü
programlarında öğrenim gören
öğrencilerin yararlanabildiği

İTO indirimi, artık lisans öğrencileri için de geçerli olacak.
Yüksek Öğretim Kurulu'na
yapılan başvuru sonucu kabul
edilen yüzde 15’lik indirim
kararı, önümüzdeki güz döneminden itibaren uygulamaya
konulacak.
İEÜ’nün İzmir İş Dünyası'nın
üniversitesi olduğunun altını
çizen Demirtaş, “Kuruluşunda
üniversitemize en büyük katkıyı

İzmir Ticaret Odası yaptı, ilk
kaynağı odamız aktardı” dedi.
Bu uygulama ile İEÜ’nün
İTO’ya olan vefa borcunu
ödeyeceğini ve iki kurum
arasındaki köklü bağların
daha da güçleneceğini belirtti.
Üniversitemizde yaptığımız
araştırmada yüz öğrenciden 83
bu indirimi desteklemediğini
belirtirken, on yedisi de olumlu görüşler bildirdi.

Farklı
yaklaşımlar
90. Yılında Türkiye
Cumhuriyeti ve Üniter Devlet Kavramı
konulu panelde Yeni
Osmanlıcılık fikrine
yaklaşım, federal yapı
gibi tartışma konuları
ele elındı.
> 3. sayfada

Projeden
markaya
Bitirme projesi olarak tasarladığı plak
çaları markaya dönüştüren İEU Endüstriyel Tasarım bölümü
mezunu Deniz Karaşahin, Avrupa’nın en
önemli tasarım yarışmalarının birinde de
zirveye tırmandı.
> 3. sayfada

‘Kitaplar Dile
Geldi’
Türkiye’nin bir çok
üniversitesiyle birlikte
çalışılan Görme Engelliler için Sesli Kitap
Projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
seslendirilen beş farklı
kitapla destek gördü.
> 3. sayfada

Establishment
joy
The Establishment
Anniversary of İzmir
University of Economics celebrated with
a ceremony held in
April annually was enlivened with the little
gesture of students
studying with EXPO
scholarship.
> 4. sayfada
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Yeni birim göreve hazır

Üniter devlet tartışması

Çalışmalarına devam eden yeni birimin yanı sıra eski
birimin işleyiş faaliyeti ve devam etmemelerinin nedeni
gündeme geldi

Fen Edebiyat Fakültesi “90. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve
Üniter Devlet Kavramı” konulu panel düzenledi

H

er türlü donanımı
okuldaki eğitim
sayesinde
aldıklarını belirten
yeni Şenlik Birimi, çalışmaları
ve hedefleri hakkında bilgi
vermeye devam etti.

Hakan Türkkuşu’nun katkısı büyük

Kendilerine yapılan katkılarından dolayı Halkla İlişkiler
Öğrenim Görevlisi Hakan
Türkkuşu'nun yardımlarına değinen İntepeliler, “Hocamızın
kendi ortağı olduğu bir ajans
var. Ticari katkıları olmadan
sadece kendi tecrübelerini bizimle paylaşıyor. Onun katkısı
çok büyük. Toplamda 1000
markanın iletişim bilgilerine
ulaşıldı. Toplamda %10'u ile
yüz yüze ve telefonla bağlantılar
kurduk. Çoğu marka burada
olmak istiyor, fakat üniversiteye
katabilecekleri bir şey yok ise
eleniyor. Biz stantları tek bir
yere konumlandırmaktansa,
okulun her yerine yaymayı
düşünüyoruz. Eskiden şenlik
sadece arka bahçede oluyordu.
Teknik imkanlar el verdiği sürece okulun her tarafını saracak
bir şenlik oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.

Anket sorununa çözümler
ürettiler

Anketlerin işlevselliği ve sonuca
ulaşımında önceki senelerde sıkıntı yaşanmasından dolayı daha
gerçekçi sonuçlar elde etmeyi
planlayan yeni etkinlik birimi,
anketlerin kontrolü ve günlük
olarak analizlerin yapıldığını
belitti. Bu konuda İntepeliler,
"Çoğu kişi tarafından olmayacak
isimler yazıldığını gördük. Michael Jackson gibi! Daha sağlıklı
sonuçlar alabilmek için ‘Focus
group’ , yani odak grup çalışması
yaptık. Sekiz ile 12 kişiden oluşan gruplar oluşturduk. Grupların dağılımı çeşitli fakültelerden
oldu. Bu iki sonucu birleştirerek
daha sağlıklı bir sonuç elde etmeye çalıştık" dedi.
Okulumuzda fikirlerin yeşerebileceği bir ortam olduğunu, herhangi bir ayrımcılığın söz konusu
olmadığını belirten yeni Etkinlik
Birimi, çalışmalarına titizlikle
devam ettiklerini vurguladı.

Eski konsey tepkili

Çalışmalarını yeni birime
devreden eski Şenlik Takımı'nın
kaptanı Zeynep Kaya ile yaptığımız röportajda Kaya, "Yönetim
bizden çok memnun olduğu halde, bize artık görevli olmayacağı-

mız söylendi. Oysa ki
biz hala dağılmadık.
Yeni bir birimin kurulacağı konusunda
herhangi bir fikrimiz
olmadığından sadece
bu birimin toplantısını duyduk. 'Böyle bir
birim var gelmek ister
misin?' diye bir bilgilendirme yapılmadı.
Ertesi gün Facebook
ve Twitter’da isimlerin değiştirildiğini
gördüm. Biz her sene
şenlik takımına gönülü üyeler alıyorduk. Önceki senelerde görev
almış kişiler görevlerine devam
edebiliyodu. Bu sene nasıl olacağı
konusunda bir fikrim yok" dedi.

"Bu sene Bahar Şenliği
ya çok iyi, ya da çok kötü
olacak"

Sözlerine devam eden Kaya,
"Eskiden ajanslarla anlaşılır,
okula sanatçıyı ajans getirirdi.
Artık sanatçıyı kendileri bulup
irtibata geçeceklermiş. Bizi Emel
Akçay Uzun organize ederdi.
Şimdiye kadar bütün şenliklerle
o ilgilendi. Bütün sponsorluk
bağlantıları, gelen oyuncaklara
kadar hepsiyle Emel hanım
ilgileniyordu. Çevresi çok genişti

Gül Tanyer
Fundanur Öztürk

M
Yeni etkinlik birimi üyeleri
ve her şeye hakimdi. Ses sistemine, sanatçının getirilip hava
alanından alınmasına kadar yeni
birim görevliymiş. Teknik bir
sorun çıktığında nasıl müdahale
edecekler bilmiyorum. Bu sene
Bahar Şenliği ya çok iyi olacak ya
da çok kötü" dedi.

Şenliklerin faydası ne derece?
Bahar şenliklerinin öğrencileri
nekadar temsil ettiği ve ne derece
sosyal fayda sağladığı sebebiyle
görüşlerini aldığımız Öğrenci İşleri Müdürü Nergiz Filiz,
"Genel olarak şenliklerin ve diğer
aktivitelerin öğrencilerin sosyal
gelişimlerine katkı sağladığını
düşünüyorum. Şenlikler öğrencilerin kendilerini değişik alanlarda
ifade etmelerine imkan sağlıyor.

EXPO ile 12. yıl

Nesrin Yorulmaz
İzmir Ekonomi Üniversitesi 12.
Kuruluş Yıldönümü’ne, EXPO bursu
alan öğrencilerin Mütevelli Heyet
Başkanı Ekrem Demirtaş’a hediye
ettiği ‘İnanıyoruz, kazanacağız’ yazılı
tişörtü damga vurdu

Gelenekselleşen İzmir Ekonomi
Üniversitesi Kuruluş Yıldönümü,
bu yıl da öğretim görevlileri ve
öğrencilerin katılımıyla coşkulu
bir şekilde kutlandı. Rektör Prof.
Dr. Tunçdan Baltacıoğlu’nun
konuşmasıyla başlayan törende,
Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem

Demirtaş ve
Öğrenci Konsey
Başkanı Numan
Karabıyık’ın
konuşmasının
ardından Liseler
Arası Gastronomi
Yarışması ödülleri,
sahiplerini buldu.
Akademik Atama
ve Yükseltme
Töreni’yle devam
eden Kuruluş,
öğrencilerin
hazırladığı “2023’e
Doğru İzmir
Esintileri” adlı
gösteriyle izleyenleri
etkiledi.
Tören sonunda
EXPO bursuyla İEÜ’de eğitim gören
öğrenciler, üzerinde “inanıyoruz,
kazanacağız” yazılı tişörtü Mütevelli
Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş’a
hediye etti. 32 farklı ülkeden olan
öğrencilerin imzaladığı tişört törenin
en renkli görüntüsü oldu.

Öğrenci konseylerinin görevi,
öğrencilerin akademik ve sosyal
ihtiyaçlarınıza ilişkin isteklerinizi
üniversiteye iletmek ve aracı olmak. Amaç bu aktivitelerin öğrenci yararına olabilmesi. İdare, ‘Ben
yaptım, oldu’ diyerek sizlerin katılımını sağlayamaz. Bu üniversiteden çok, öğrencilerin şenliği" dedi.
Öğrencilerin isteklerinin dikkate
alınıp alınmadığı konusunda da
açıklama yapan Filiz, "İstekler çok
göreceli. 6 binin üzerinde öğrenci
var, bu 6 bin değişik istek demek.
Her öğrencinin yüzde yüz istediği
olacak diye bir şey söz konusu
değil. Çoğunluk dikkate alınır
ve yapılabilme olasılığı ölçülür.
Ekonomik şartlar, teknik yeterlilik
ve isteklerin gençliğe katkısının ne
olacağı dikkate alınır" dedi.

oderatörlüğünü Doçent Dr.
Murat Hatipoğlu
yaptığı, Prof.Dr
Meltem Dikmen Caniklioğlu,
Prof. Dr Hüseyin Bağcı, Prof.
Dr Nurettin Öztürk konuşmacı
olarak yer aldığı panelde üniter
devletin tanımı yapılırken, Yeni
Osmanlıcılık fikrine yaklaşım,
federal yapı gibi tartışma konuları ele elındı.
Konuşmasına Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu’nun “ulus
devletleri yüz yıllık bir süreçte
parenteze aldık” cümlesine atıfta
bulunarak başlayan Caniklioğlu,
üniter devletin hukuk ve yargı

İEÜ İletişim Fakültesi ve IFS
ortaklığında gerçekleştirilen bu program
ile Köln’den gelen öğrenciler 2012
yılında İzmir’i ziyaret etmişler ve iki
adet belgesel filmi çekmişlerdi. İEÜ
öğrencileri Celal Aydınlıoğlu, Beste
Başar ve Soner İkbal, Köln’de geçirdikleri
süre boyunca filmleri üzerinde çalıştılar
ve Köln kentini kapsamlı bir şekilde
gezdiler. Film yapımı ile uğraşan pek
çok profesyonel ve öğrenci ile bir araya
gelen İEU öğrencileri film yapımına dair
fikir alışverişi yapma imkânı elde ettiler
ve film yapım süreçlerini gözlemlediler.
Türkiye’de IFS öğrencileri tarafından
çekilen belgesel filmleri de izleyen İEÜ
öğrencileri, bu filmlere dair görüşlerini
IFS öğrencileri ile paylaştılar.

“Osmanlıcılık Düşüncesi

“Duyuyor musun,
kitaplar konuşuyor”
Ege Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan
“Duyuyor musun kitaplar konuşuyor”
projesi görme engellilerin engelini
kaldırırken, İEÜ öğrencileri tarafından da
destek gördü
öğrencilerinin yazdığı öykülerin
seslendirmeleri yer alıyor.

İEÜ-IFS işbirliği
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğrencileri
belgesel film çekmek üzere
Almanya’nın Köln şehrinde
bulunan Uluslararası Köln
Film Okulu (IFS-Internationale
Filmschule Köln)’na gittiler

birliğine dayandığını söyledi.
Caniklioğlu’na göre merkez önceden tespit edilip, bütün hukuk,
siyasal örgütlenme, merkez eliyle
atanıyor. Caniklioğlu ayrıca,
üniter devletin yerinden yönetim
ilkesini ve mahali hizmet birimlerini daha etkin bir biçimde
hizmet vermesi için teşkilatlanmasını reddetmediğini belirtti.
Konuşmasında üniter devletin bir
hukuk devleti olduğuna vurgu
yapan Caniklioğlu, “Bir devletin
üniter ya da federal olması onun
hukuk devleti olmasına engel
değildir. Eğer devlet modelleri,
hukuk devleti olarak örgütlenememişler ise hangi yapıyı almış
alırlarsa olsunlar modern devlet
sayılamazlar” dedi.

Oluşturulmaya Çalışılıyor”

Caniklioğlu’ndan sonra söz alan
Nurettin Öztürk konuşmasına 19. yüzyılın güçler ayrılığı
ilkesinden esinlenerek, “Namık
Kemaller söylediler, Mustafa
Kemal’ler yapmaya çalıştılar”
diyerek yasama yürütme ve
yargının ayrılımaya mı yoksa
birleşmeye mi gittiğini sordu.
Bu soruya yanıt olarak kuvvetler
ayrılığının giderek birleştiğini
söyledi. Öztürk, Küçük bir Osmanlı Devleti’nin hedeflendiğini
belirtirken Yeni Osmanlıcılık
düşüncesinin ve yapısının oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.
Hüseyin Bağcı ise 21. Yüzyılın
Türkiye ve Türkiye gibi orta halli
topluluklar için zor geçeceğini
söyledi. Bağcı, diğer ülkelere

göre Türkiye gibi orta ve küçük
boy ülkelerin daha temkinli
olması gerektiğini belirtti. Bağcı
ayrıca, Türkiye’de önemli bir
tarihsel rönesansın yaşandığını ve
Osmanlı düşünce biçimine giden
zihinsel dönüşümün kurulmaya
çalışıldığını kaydetti. Türkiye
tarihinin kolay bir tarih olmadığını vurgulayan Hüseyin Bağcı,
bu coğrafyanın kanla acıyla
gözyaşıyla yazıldığını söyledi.
Konuşmasına Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu’nun açıklamasını eleştirerek devam eden Bağcı,
“Sayın Davutoğlu, NTV’de
Enver Paşa’ya ve Mustafa Kemal
Paşa’ya Enver ve Mustafa Beyler
şeklinde hitap etti. Bu entellektüel olarak doğru değil. Her ikisi
de cephede savaştı. Onlar tarihsel
olarak Enver Paşa ve Mustafa
Kemal Paşa idi. Davutoğlu’nun
dediğini tarih kaydetti” dedi.

Dünya çapında
bir başarı
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel
Tasarım Bölümü 2009 yılı mezunlarından
Deniz Karaşahin, bitirme projesi olarak
tasarladığı plak çaları geliştirerek ticari bir
marka ve ürüne dönüştürdü

E

ge Üniversitesi’nin
2011 yılında başlattığı
görme engelliler için
sesli kitap projesi,
2013 yılı itibariyle İzmir’deki
diğer üniversitelerin de desteğini
almaya başladı. Gönüllü
öğrenciler tarafından seçilen
ve seslendirilen kitapların
kayıtları, Milli Kütüphane’nin
internet sayfasındaki ilgili
bölüme yüklenerek arşivine
de katkı sağlıyor. Projenin
kaç kişiye ulaşacağına dair
kesin rakam verilememekle
birlikte Türkiye’de bulunan
700 bin görme engelli göz
önünde bulundurulduğunda
geniş bir kitlenin faydalanması
öngörülüyor. Büyük okurlar
için çeşitli roman, inceleme,
kişisel gelişim, tarih içerikli
kitaplar seslendirilirken küçük
okurlar için de çeşitli ilkokul

İEÜ ‘bahara
merhaba’ dedi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Kulüpler Birliği, öğrenci
kulüpleri arasındaki iletişimi
güçlendirmek ve kulüp üyesi
öğrencileri buluşturmak
amacıyla ‘Bahara Merhaba’
pikniği düzenledi. Teleferik
piknik alanında düzenlenen
etkinlik öğrenciler tarafından
büyük ilgi gördü. Müzisyenler Kulübü tarafından yapılan
canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen piknik, Mutfak
Sanatları ve Yönetimi bölümü öğrencilerinin hazırladıkları mangal ile son buldu.
Mangaldan elde edilen gelir
ile ‘Beleş Kahve’ organizasyonuna bağış yapıldı.

Dolu dizgin
devam
Amerikan Futbolu
takım Halcyons TOBB
ETÜ deplasmanından
da galibiyetle dönerek
yoluna devam etti. Bu
galibiyetle grubundan birinci
olarak çıkıp Final Four'a
katılmaya hak kazanan
ekip, yarı final ve final
maçlarını da önümüzdeki
günlerde oynayarak bir üst
ligin yolunu tutacak. Bu
sezon oynadığı maçlarda
muhteşem bir performans
sergileyen Yalıçapkınları,
hiçbir maçını kaybetmedi.

Yeni medya ve
gazeteciliğin
geleceği

“Beş farklı kişi beş farklı
kitap”

İEÜ’nün de beş farklı kişi ve
beş farklı kitap olarak katkıda
bulunduğu proje, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
öğrencilerinin oluşturduğu
Şapka Takımı’ndan Aytunç
Erçifci sorumluluğunda
yürütülüyor. Proje için
öğrencileri organize eden Erçifci,
“Düşünün ki, o kitaptaki
satırları göremeyen bir insan
için sesinizle gözü oluyorsunuz.
Sizinle görüyor, sizinle hissediyor,
kitaptaki heyecanlı bir anı ve
yine kitaptaki bir aşkı sizin
sesinizle yaşıyor. Bunlar tarif
edilmesi güç duygular. Projeye
katılan ve çok istedikleri halde
yer alamayan arkadaşlarım da
bunun bilincindeler. Özveri
ve katkıları için projeye destek
veren herkese teşekkür ediyorum.
Şunu da belirtmek isterim ki,
bu proje bittiğinde İzmir'deki
görme engelliler merkezine
gidip sesli kitap okumaya devam
etmek istiyoruz. Herkesi bu
oluşuma katkı sağlaması için
davet ediyoruz” diyerek duygu ve
düşüncelerini dile getirdi.
Nesrin Yorulmaz
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vrupa Birliği’nin en
önemli ve kapsamlı
tasarım yarışması
kabul edilen A’
Design Award yarışmasında
2013 yılı 'Golden' birincilik
ödülünü kazanan Karaşahin,
geçen sene de aynı yarışmada
‘Silver’ ikincilik ödülünü
kazanmıştı. Karaşahin’in
Calliope isimli plak çaları
ile aldığı tasarım ödülleri bu
ay Güzel Sanatlar Fakültesi
binasında düzenlenen bir
etkinlikte sergilendi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi,
Endüstriyel Tasarım Bölüm
başkanı A. Can Özcan’a
göre bugüne kadar pek çok
ulusal ve uluslararası başarısı
bulunan bölümün ve Deniz
Karaşahin’in bu başarısı birkaç

açıdan önemli." A-Design
dünya çapında prestijli bir
tasarım ödülü ve çok bilinen
uluslararası markalar bile
katılıp bu yarışmada başarılı
olamayabiliyor. Hele ‘Golden’
birincilik ödülünü almak hiç
de küçümsenecek bir olay
değil. Bir ders kapsamında
tasarlanmış olsa da, üzerinde
calışılarak uluslararası bir
girişim ürününe dönüşmüş
olması bu başarıyı diğerlerinden
farklı kılıyor. Üstelik
Karaşahin’in Calliope isimli
plak çaları sadece biçimsel
tasarım özellikleriyle değil ses
kalitesiyle de büyük beğeni
ve övgü topluyor. Ürünün ses
kalitesi üzerine uluslararası
medyada çıkmış pek çok yazı da
var. " dedi.

Washington State Üniversitesinden Dr. Susan Dente
Ross üniversitemizde bir
dizi söyleşi gerçekleştirdi. Ross, yeni medyadaki
trendler ve gazeteciliğin
geleceği konularıyla,
İletişim Fakültesi personeli
ve öğrencilerle ayrı ayrı bir
araya geldi.

Günümüz
Türkiye sineması
Üniversitemizin Medya
Kulubü tarafından 18
Nisan'da "Günümüz
Türkiye Sineması" konulu
panel düzenlendi. İEU
Öğr. Gör. Serkan Şavk
moderatörlüğünde
gerçekleştirilen panelde
Günümüz Türkiye
Sinemas'nın sorunlarına
değinildi.
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IUE-IFS cooperation

S

tudents from İzmir University
of Economics (IUE) Faculty of
Communication went for two weeks
documentary shooting to Cologne,
Germany. The project was organized in the
framework of an exchange program between
the Internationale Filmschule Köln (IFS)
and IUE Faculty of Communication. In
2012 students from Cologne were hosted
at IUE and produced during their stay two
documentary films in Izmir. The students
Celal Aydınlıoğlu, Beste Başar and Soner
İkbal who went to Cologne, worked on
their films and had a chance to see the city
of Cologne extensively. They also met many
professionals and students who work on film
production, and had the opportunity to
share their filmmaking thoughts and experiences, while observing many prominent film
makers during their work processes. They
also had the opportunity to see the documentaries IFS students shot during their stay

A

The project “Can you hear, books are talking” created by
the leadership of Ege University removed the obstacle for
the visually handicapped and it was also supported by İzmir
University of Economics thanks to study conducted by the
students from Hat Team

contribute to the archive of the
Library, will reach. However,
regarding 700.000 visually
handicapped people in Turkey,
it is foreseen it will be a great
number of people. For adults,
different novels, research, self-help
and history books; for children
stories written by students from
elementary schools are being
dubbed.

“Five People, Five Books”
On behalf of Faculty of

Communication, Aytunç Erçifçi
from Hat Team is in charge
of this project in which IUE
contributed with five different
people and five different books.
“Just think that with your
voice, you are the eyes of those
who cannot see the lines. They
see with you, they feel with
you and again they live a single
moment of joy and love with
you. These are feelings really
hard to describe. My friends
who are a part of this project

and those who cannot be a part
of it even if they wanted so
much are aware of that. Thank
you everyone who supported
the project for their devotion
and contributions. I just want
to say that we still want to
go to the center of visually
handicapped and continue
reading books. We are inviting
everyone who wants to make a
contribution to this activity.”
said Erifçi organizing students
for the project.

EXPO wind at 12th
establishment anniversary
At 12th Establishment Anniversary of Izmir University of Economics, the students
getting EXPO scholarship gave the t-shirt written “We believe, we will win” on it as a
gift to Ekrem Demirtaş, President of Board of Trustees.
The Establishment Anniversary of IUE which has become a tradition, was celebrated
joyfully this year also with
the participation of academic
staff and students. During the
ceremony starting with Prof.
Dr. Tunçdan Baltacıoğlu’s
speech , Rector of IUE, the

awards of the Cookie Monster
Contest, held by Department
of Culinary Arts, were given
to the winners following the
speeches of Ekrem Demirtaş,
President of Board of Trustees,
and Numan Karabıyık, Head
of Student Council. In the
event followed by Assignment

Izmir University of
Economics Unity of
Clubs organized a
“Welcome Spring”
picnic to strengthen the
communication among
student clubs and bring
club members together.
The activity held in
Teleferik picnic area,
attracted great attention
by the students. The picnic
which accompanied by the
live music performance
of Musicians’ Club, ended
following the barbecue
prepared by the students
of Culinary Arts and
Management Department.

Keep going at
full speed

“Can you hear, books are
talking”
udio book project
for the visually
handicapped started
by Ege University in
2011 has expanded its activity
field with the support of the
other universities in İzmir as of
2013. The records of the books
selected and dubbed by volunteer
students will be uploaded to the
related section of the website of
the National Library. Besides,
it is still unknown how many
people this project , which will

Welcoming Spring

and Promotion Ceremony, the
performance called “Winds of
İzmir towards 2023” prepared
by the students was quite impressive for the audience.
At the end of the Anniversary
Ceremony, students studying
with EXPO scholarship gave
the t-shirt written “We Believe,

We Will Win” on it as a gift
to Ekrem Demirtaş, President
of Board of Trustees. This
t-shirt signed by students coming from 32 different countries was the most meaningful
part of the ceremony.

Halcyons, IUE American
football team, won the
away match against TOBB
University of Economics
and Technology, and after
this victory they are in full
spate. Ranking first of their
group by this victory, the
team became entitled to
attend Final Four and they
will head to upper league
after playing semi-final and
final matches next week.
Showing a spectacular performance at their matches,
Halcyons has not lost any
match.

Future of new
media and
journalism
Dr.Susan Dente Ross from
Washington State University held a series of
interviews during her visit
to Media and Communication Department. Ross met
up with academic staff
and students of Faculty
of Communication and
interviewed about trends
in new media and future of
journalism.

Today’s Turkish
Cinema
“Today’s Turkish Cinema”
themed panel discussion
was held on April 18 by our
university’s Media Club.
Problems of Today’s Turkish Cinema were addressed at the panel discussion
moderator of which was
Instructor Serkan Şavk.

