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“Vakfı İEÜ taçlandırıyor”
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın 25. yıldönümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı
Resul Taşan

İ

zmir Valisi Mustafa
Cahit Kıraç ve
İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, İzmir Ticaret
Odası (İTO) ve aynı
zamanda İzmir Ekonomi
Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı olan Ekrem
Demirtaş'ın da katıldığı
törende, vakıfta 25 yıl
boyunca emeği geçenlere
plaket verildi. Vakfın
tanıtım filmiyle başlayan
tören, Ekrem Demirtaş'ın
konuşmasıyla devam etti.
Törenin sonunda Ali ve
Aysun Kocatepe küçük bir
konser verdi.
Rektör Prof. Dr. Tunçdan
Baltacıoğlu, "Böylesine
güzel bir anonim vakfın
İzmir Ekonomi Üniversitesi
gibi bir üniversiteyi
kurmuş olması, 12 yılını
tamamlamış olan bu
üniversitenin her geçen
gün değerinin, güzelliklerinin
artması, bugün için 6500
öğrencisine eğitim veriyor
olması ve şu ana kadar yaklaşık

Kurabiye
canavarları
yarışıyor
İEÜ Mutfak Sanatları
ve Yönetim Bölümü
gençlere yönelik yeni
yarışma düzenliyor.
Yarışmaya katılan
lise öğrencileri hem
yeteneklerini hemde
yaratıcalıklarını
gösterecekler.
> 3. sayfada
3000 civarında mezun vermiş
olmasını dikkate aldığımızda,
bu vakfın yapmış olduğu
hizmetlerin ne kadar büyük
olduğunu anlamak lazım’"

diyerek vakıfta bugüne kadar
emeği geçenlere teşekkür etti.
İzmir Ticaret Odası ve İEÜ
Mütevelli Heyeti Başkanı
Ekrem Demirtaş ise, İEÜ’nün,

bu vakfın çalışmalarını
taçlandıran en önemli olgu
olduğunu belirterek, "Bugün
buradaki herkes bu haklı
gururu yaşıyor." dedi.

Alternatif medyanın önemli isimleri, “Toplumsal Hareketler, Medya ve Siyaset” başlıklı
kolokyum aracılığıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir araya geldi

13- 14 Mart tarihlerinde İzmir
Ekonomi Üniversitesi Medya ve
İletişim bölümü ev sahipliğinde,
“Toplumsal Hareketler, Medya
ve Siyaset” adlı uluslararası kolokyum gerçekleştirildi. Friedrich
Ebert Stiftung Derneği sponsorluğunda iki gün süren kolokyum
kapsamında , yeni medya ve
sosyal hareketler konulu paneller
düzenlendi. Açık bir etkinlik
olarak gerçekleştirilen kolokyum,
okul içi ve dışından gelen katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Başarılı akademisyen ve aktivist-

Üniversiteleri ziyaret
eden siyasilerin,
zamanla korkulu
rüyası haline
gelen "Yumurta
Eylemleri"nin bir
yenisi de İEÜ’de
yaşandı.
> 2. sayfada

Akademisyenler ve aktivistler
İEÜ'de buluştu
M. Futtu / E. Özoktay
E. Öztürk / G. Özhan

"Çift Sarılı"
Üniversiteler

leri bir araya getiren kolokyumun
hoşgeldiniz konuşmasını, İEU
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sevda Alankuş tarafından
yapıldı. Alankuş, yeni medyanın
toplumsal hareketlerin kaynağı
olarak önemli bir role sahip olduğunun ve yeni bir dünya yaratım
sürecinde aracı olduğunun altını
çizdi.

Alternatif bir dünya
yaratmak

İlk günün açılış konuşmasını, sekiz hafta boyunca İzmir
Ekonomi Üniversitesi’nde konuk
profesör olarak ağırlanan Southe-

arn Illinois Üniversitesi, Küresel
Medya Araştırma Merkezi’nden
Prof. John D. H. Downing
yaptı. Konuşmasını, Manuel
Castells ve Paulo Gerbaudo’nun
internet kullanımı hakkındaki
araştırmaları üzerinden sürdüren
Prof. Downing, sosyal medyanın
varolan eşitsizlikleri ortadan
kaldırılarak, herkesin eşit olduğu
bir dünya yaratılmasında önemli
bir role sahip olduğunu söyledi.
Downing, internet tabanlı yeni
medyanın toplumsal hareketlere kaynaklık edebileceğinin
önemini vurgularken tezinin
son yıllarda Arap Baharı’ndan

Occupy Wall Street’e kadar
gerçekleşen sosyal hareketlerle
kendini kanıtladığını belirtti.
Downing, demokratik ve katılımcı bir kamusal alan yaratma
potansiyeliyle, etkileşimli bir kamusal alan algısı yaratan internet
medyasının cinsiyet ayrımcılığı
ve ırkçılık ile mücadele açısından
önemli bir araç olduğunu belirtti.
Fakat internet medyasının mücadeleci rolünün yanı sıra önyargı,
ayrımcılık ve ırkçı nefret söyleminin hayat bulacağı bir ortam
olabileceğine dikkat çekti.
> 3. sayfada

Eko Tog,
çocuklar ile
buluştu
Toplum Gönüllüleri
Kulübü tarafından
başlatılan Kırsal
Kalkınma Projesi’ nde,
üniversiteli öğrenciler
köy çocukları ile
buluşuyor.
> 3. sayfada

Internationalizing
IUE
When questioned if
they were Erasmus,
they have answered
No? After this
surprising reply you
probably then wonder
who these students
are.
> 4. sayfada
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“Krala domates, bakana yumurta”
Siyasilerin korkulu rüyası haline gelen “Öğrenci Kolektifleri ve Yumurta Eylemleri”nin son durağı İzmir
Ekonomi Üniversitesi oldu. Olayın aktörleriyle konuştuk

Uğur Göçmüş, Seval Ekşici, Cihan Gürözen
Nesrin Yorulmaz

1

Mart 2013 tarihinde
İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nde
düzenlenen ‘2011 Vergi
Rekortmenleri Ödül Töreni’ne
katılan Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, ‘yumurtalı
protesto’ ile karşılaştı. Yazıcı’dan
söz isteyen 9 Eylül Üniversitesi
öğrencisi Seval Ekşici’nin “Önce
YÖK yasasını hazırlıyorsunuz
sonra da üniversitelerimize
nasıl elinizi kolunuzu sallayarak
geliyorsunuz” ifadesi üzerine
Uğur Göçmüş ve Cihan
Gürözen, yanlarında getirdikleri
yumurtaları bakana fırlattı. Özel
güvenlik görevlileri tarafından
salondan çıkarılan öğrenciler,
karakola götürülerek ‘Çevreyi
Kirletmek Suçu’ndan aldıkları
30 TL para cezasıyla serbest
bırakıldı. Kararlı olduklarının

altını çizen öğrenciler, ceza
aldıkları gün ifade alınmadığını
fakat daha sonra ifade için
tekrar Emniyet Müdürlüğü’ne
çağrıldıklarını belirttiler.
Yazıcı’yla eş zamanlı olarak
Öğrenci Kolektifleri’nin diğer
bir hedefi olan Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç ise Hayati
Yazıcı’nın aksine protestocu Emre
Ersel ile görüşmüş ve uzlaşma
adına Twitter’da paylaştığı fotoğrafla akıllarda yer etmişti. Bakanı

samimi bulmayan öğrenci ise
serbest bırakılarak eğitimine devam etti. Daha da geriye gidecek
olursak eğer, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi’nde bir
konferansa katılan Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan
Kuzu’ya hazırlanan yumurta eylemi ve beraberinde açılan ‘Öğrenci
Kolektifleri Yumurta Şenliğine
Hoş Geldiniz’ yazılı pankart ile
uzun süre gündemde kalmış ve
şemsiyeli başkan olarak hafızalara
kazınmıştı. Bunun üzerine Kuzu
“Öğrenciler yumurta attıktan
sonra saçım çıktı” şeklindeki
açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

“Yıllar önce domates attılar,
biz de yumurta”

Protesto edilen kişi ve kurumlar
tarafından ‘şiddet aracı’ olarak
nitelendirilen yumurta,
Öğrenci Kolektifleri tarafından
da ‘taleplerini
görünür kılan
bir araç’ olarak
tanımlanıyor.
Düşünceleri
özgürce dile
getirecekleri
sistemin giderek
yok olduğunu
belirten Öğrenci
Kolektifi üyesi
Seval Ekşici,
“Siyasiler, her
zaman düşünce
ve isteklerini
özgürce dile
getirebiliyor. Bizler
de bastırılmaya
çalışılan düşüncelerimize araç
olarak yumurtayı seçtik. Bundan
yıllar önce, kralların konuşmasını
eleştirmek isteyen halk, domates
atardı. Biz de buradan esinlenerek
yumurtayı kullandık. Böylelikle
iki dakikalığına da olsa ciddiye
alınıyoruz ve taleplerimiz görünür
hale geliyor” diyerek kararlı
olduklarını belirtti. Öğrenciler
ayrıca ailelerinin de eylemlerine
destek olduklarının altını çizdiler.
Bizler de Haber Ekibi olarak İEÜ

Elektrik Elektronik Haberleşme
Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi
olan Uğur Göçmüş ve 9 Eylül
Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
son sınıf öğrencisi olan Seval
Ekşici’yle röportaj yaptık. Eylem
ve sonrasındaki süreci bizimle
paylaşan öğrenciler, düşüncelerini
şu şekilde ifade etti:
Bu eylemi
gerçekleştirmenizdeki en
baskın düşünce neydi ve nasıl
karar verdiniz?
S.E.: Öğrenci Kolektifleri,
hükümetin politikalarını
eleştirmek için yumurta atan
ve sloganlarla karşı çıkan bir
oluşum. Burhan Kuzu’yla olan
yumurta şölenimiz daha çok
dikkat çekmişti. Karar verme
aşamasında çok zorlandığımız
söylenemez çünkü daha önce de
dile getirdiğimiz gibi AKP ve
sermayedarlar üniversitelerimize
giremez. Her fırsatta mecliste,
meydanlarda ve medyada dile
getirdikleri talan politikalarını,
üniversitelerimize gelip
anlatamayacaklarını göstermek
istedik. En baskın düşüncemiz
buydu, bakanın da Ekonomi
Üniversitesi’ne geleceğini
duyunca bunu kaçırılmaz bir
fırsat olarak gördük ve eylemimizi
gerçekleştirdik.
AKP okulumuza giremez
dediniz ve YÖK yasa tasarısına
karşı bir tepkiniz olduğunu
söylediniz. En büyük
rahatsızlığınız hükümet mi
yoksa yasa tasarısı mı? Başka
bir hükümet karşısında da
tepkiniz yine bu şekilde mi
olurdu?
S.E.: Bizler her eylemimizde
tek bir şeyi vurguluyoruz o da
eğitimin parasız olması. Eğitim
alınıp satılan bir şey değil,
kamusal bir haktır. Yeni yasa
tasarısının da en belirgin özelliği,
üniversitelerin şirketleşmesi,
öğrencilerin müşterileşmesi ve
akademisyenlerin herhangi bir
güvencesi olmadan çalışmaları.
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Dolayısıyla, bu yeterince rahatsız
edici bir durum. Kısaca bu
tasarıyı herhangi bir parti ya da
hükümet de gündeme getirmiş
olsaydı tepkimiz yine aynı şekilde
olurdu.

Yasa tasarısına ve eğitim
sistemine karşı bir tepkiniz
var ve sesinizi duyurmak
istiyorsunuz. Peki tepkinizi
gösterdiğiniz araç, sizi nasıl bir
sürecin içine soktu?
S.E.: Siyasiler isteklerini
rahatça dile getirip kendilerini
anlatabiliyorlar. Biz de attığımız
yumurtalarla taleplerimizi
gündeme getiriyoruz. Ayrıca
yumurta yüzyıllardır kullanılan
bir protesto biçimidir. Eskiden
krallar çıkıp konuştuğunda,
domates atan bir halk vardı,
biz de buradan esinlenerek
yumurtayı kullandık.
Peki bu durum eğitim hayatınızı
nasıl etkiledi ve eylemden
sonraki süreçte neler yaşadınız?
Örneğin üniversitelerinize
girip çıkarken problem oldu
mu, arkadaşlarınızdan ve
hocalarınızdan tepki gördünüz
mü ?
U.G.: Eylem günü bizi karakola
götürdüler ve ifademizi almadan
serbest bıraktılar. Olay basında,
‘Kabahatlar Kanuna göre 30 TL
ceza aldılar’ şeklinde yer aldı fakat
biz ‘Çevreyi Kirletmek Suçu’ndan

ceza aldık. Sonrasında ise beni
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte
Sekreteri Funda Tanerler arayıp
okuldan soruşturma açıldığını
ve savunma vermem gerektiğini
söyledi. Gidip savunma kağıdımı
aldım. Yakın bir zamanda da
karakoldan aradılar ve ifademizi
vermemiz için çağırdılar fakat
hala karakola gitmedik. Okula
geldiğim zaman da güvenlik
amiri, ‘Bu çocuğu tanımadınız mı,
ona dikkat edin” diyerek dik dik
bakmaya başladı. Onlar eğitim
hayatımızla bu kadar oynarken
bize açtıkları soruşturma ve
güvenliklerin söyledikleri devede
kulak olarak kaldı.
S.E.: Bana ve Cihan’a henüz
okuldan herhangi bir bilgi
verilmedi fakat soruşturma
açılsaydı bize ulaşırlardı. Uğur’un
yaşadığı problemi biz yaşamadık.
Uğur’un okulu haricinde
kimseden tepki almadık, aksine
arkadaşlarımız bizimle
aynı fikirde.
Eğer siz bakan
olsaydınız ve size
karşı böyle bir eylem
söz konusu olsaydı
tepkiniz nasıl olurdu?
S.E.: Bizler bakan
olsaydık eğitim sistemi
bu şekilde olmazdı ve
doğal olarak bu tarz
bir tepki yerine farklı
şeylerle karşılaşırdık.
Siyasiler fiziksel
olarak zarar görmüyor
ki sadece politik
karizmaları çiziliyor.
Ancak bizim geleceğimiz onların
ceketlerinden daha değerli.
Bütün bu olanlardan sonra
fikrinizde bir değişiklik
oldu mu? Eğer süreci başa
alabilseydiniz yine aynı eylemi
gerçekleştirir miydiniz?
U.G.: Hala aynı görüşteyiz ve
hiçbir şey değişmedi çünkü
AKP’li bakanlar devlet
üniversitelerine şemsiyelerle
gelirken vakıf üniversitelerine
ellerini kollarını sallaya
sallaya giriyorlar. Bizler de,
özel üniversitelere rahat rahat
gelemeyeceklerini ve onların
kaleleri olmadığını göstermek
istedik. Bu sebeple geriye dönüp
süreci başa almamıza gerek yok,
yine aynı şeyler olurdu.
Kurulduğu günden bu yana ilk
defa yumurtalı protestoya tanık
olan İEÜ, soruşturma açılan
Uğur Göçmüş için herhangi
bir açıklamada bulunmadı.
Soruşturmayı açan İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi’nin sekreteriyle
yaptığımız görüşmede, hukuki
sürecin devam etmesi gerekçesiyle
sessiz kaldıklarını ifade ettiler.

Yeni medya ve aktivizm
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Harlem Shake
çılgınlığı
Bütün dünyayı etkisi altına
alan ve tıklanma rekorları kıran
Harlem Shake videolarına,
bir yenisi de İEU öğrencileri
tarafından eklendi. İzmir
Ekonomi Üniversitesi'nin
konferans salonunda yaklaşık
100 kişinin katılımıyla dans
eden grup, kostümleri ve ilginç
danslarıyla renkli görüntülere
sahne oldu.

Medya Kulübü
Ankara’da

Aktivist hareketlerin ele alındığı kolokyumda, bu hareketlerin yeni medyada nasıl bir
kimlik bulduğu tartışıldı

T

oplumsal Hareketler, Medya ve
Siyaset başlıklı kolokyumun ikinci
gününde, açılış konuşmasını
graswurzel.tv sitesinden Marco
Kühne yaptı. Dünyadaki aktivist hareketleri
konu alan video seçkisinin ardından Nadire
Mater'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen
panelde, internet, aktivizm ve yeni medya;
Redhack ve Cin Ayşe örnekleri üzerinden
konuşuldu. Ayrıca, Türkiye'de son dönemde
ortaya çıkan, HES yapımlarına karşı gerçekleştirilen direnişin ve Tekel işçilerinin mücadelesinin alternatif ve ana akım medyada yer
alış biçimi tartışıldı.
İki günlük kolokyum, Nadire Mater, Sevda
Alankuş ve John Downing'in değerlendirme
konuşmasıyla sona erdi.

İEÜ’de kurabiye
canavarı
Görkem Erinç
Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olan Caitlin Cleary, Yabancı
Diller Yüksekokulu’nun verdiği destekle
düzenlenen“Comic Books and Graphic
Novels” adlı seminer için, İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nin misafiri oldu. Kentteki lise
öğrencileri bu yarışmaya katılıp hayallerini
ve yaratıcılıklarını yansıtan kurabiyeler
tasarlayarak jüriye beğendirmeye çalışacaklar. Yarışmanın asıl amacının; gençlerin
becelerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirten İEÜ Uygulamalı
Yönetim Bilimleri Yükseokul Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Gürkaynak, her
tarifin uygun olacağını, fakat bu tarifleri
kendilerinin yapması gerektiğini belirtti.
Bunun yanında yarışmaya katılacak olan
öğrencilerin her aşamayı kamerayla çekip
kurabiyelerinin son hallerini fotoğraflamalarını ve bu fotoğrafları İeü web sayfasına
yüklemelerini istedi. Gürkaynak yarışmacılara, “Sonuçlar 6 Nisan Cuma günü
açıklanıcak ve kazanan öğrencilere ödülleri
verilecek’’ müjdesini verdi.

“Alternative cultural and media practices” paneli
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Karanfil
İEÜ Medya ve İletişim Bölümü
Başkanı

Halil Türkden
Kadir Has Üniversitesi İletişim
Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi

Bizim için aktivist ve akademisyenlerin
yan yana geldiği bir etkinlik oluşturmak çok önemliydi. Bu sayede farklı
bakış açılarını bir araya getirmeyi
amaçladık. Organizasyon ekibinin
sosyal medya konusunda deneyimli
insanlardan oluşması, üniversite dışından gelen katılımın yoğun olmasında
etkili oldu. Üç yıldır farklı başlıklar
altında düzenlediğimiz kolokyumun,
önümüzdeki yıllarda devam etmesini
ve gelenekselleşmesini hedefliyoruz.

Kolokyumun içeriği çok önemliydi.
Özellikle yeni medya ve aktivizm
başlıkları ve buna dahil olan sunumlar
dikkatimi çekti. Kolokyumun içeriğini
verimli buldum. İzmir Ekonomi Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda da verimli
organizasyonlar düzenledi ve yurtdışından başarılı isimler getirdi. Bu sene John
Downing gibi iyi bir isim var. Bunun
yanı sıra sokak sanatçılarının gösterisinden oluşan video seçkisi kolokyumun en
ilgi çeken etkinliklerinden biriydi.

Kahvehaneden sanat
atölyesine
İEÜ Toplum Gönülleri Kulübü (Eko Tog), öğrencilerden
aldığı destekle ‘Kırsal Kalkınma Projesi’ni oluşturdu.
Eko Tog, her haftasonu Torbalı Çamlıca’daki köy halkı ve
çocuklarla bir araya geliyor
Fundanur Öztürk
‘Kırsal Kalkınma Projesi’ gönüllü
öğrencilerin gösterdiği destekle köydeki
çocuklara toplumsal farkındalık ve
sosyal bilinç kazandırma amacıyla
yola çıktı. Ulaşım konusunda Balçova
Belediyesi’nden destek alarak faaliyet
gösteren proje; eğitim, ziraat, sağlık, ve
sanat adına vermek istediği eğitimlerle
dört kola ayrıldı. Bu amaçlar çerçevesinde
gelinen noktayla eğitim ve sanat alanında
kendini gösteren proje, köy muhtarı ve
halkın bağışladığı atölyeyle hayat buldu.
Bu alan artık eski köy kahvesi imajından
kurtulup yeni ‘EkoTog Sanat Atölyesi’
haline geldi.
Proje için Çamlıca köyünü

seçmelerindeki asıl sebebi bölgede
okul olmaması olarak gösteren Proje
sorumlusu Ayşe Çandır, “Toplum
Gönüllüleri olarak amacımızı; ancak
kentlerde sahip olduğumuz avantajları,
toplumun dezavantajlı bölgelerine
taşıyarak gerçekleştirebilirdik. İnteraktif
kitap okuma etkinliklerimiz çocukların
kitap okuma alışkanlıklarına da katkı
sağladı. Bütün bunların yanı sıra
faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi
için gönüllü katılım şart. 25 kişiyle
başladığımız grup son aşamada sekiz
kişiye kadar düştü ve bazı çalışmalarımız
aksadı. Kulüp olarak gönüllü öğrenci
katılımının artmasını istiyoruz. Ayrıca
bahar dönemi itibariyle çalışmalarımızın
devam edeceğini bildirmek isteriz” dedi.

Medya Kulübü, 14-15 Mart
tarihlerinde Ankara Siyaset ve
Medya Gezisi kapsamında AKP,
CHP, MHP, BDP ve DP'nin
genel merkezlerini ziyaret etti.
Siyasi partilerin medya çalışma
ortamlarının ve medya takip
olanaklarının yerinde görüldüğü
gezide, TRT ve Anadolu Ajansı
da diğer duraklar arasındaydı.
Anıtkabir'in de ziyaret kapsamında olan gezi iki günün ardından
tamamlandı.

Startup Weekend
İş geliştiriciler, tasarımcılar ve
yazılımcılardan oluşan gruplar,
54 saat süren bir maratonla iş
fikirlerini projelendirdiler. Finale
kalan 10 proje arasından, Foursquare tabanlı, mobil cihazlarda
şehir içinde istenilen noktaya
sanal bayrak dikilmesini sağlayan
Palwar birinci oldu. İEÜ’de gerçekleşen etkinlik Ege bölgesinde
ilk oldu.

Halcyons dolu
dizgin
İEU Amerikan Futbolu takımı
Yalıçapkınları, bu sezon oynadığı ikisi resmi dört maçını
ezici bir üstünlükle kazanarak
Üniversiteler Süper Ligi’ne
çıkmayı garantiledi. Grup
birinciliğini elinde tutan ekip
Final Four’a katılmaya da hak
kazandı.

Karikatür
tadında sohbet
Eskişehir Anadolu
Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Caitlin Cleary, Yabancı
Diller Yüksekokulu’nun verdiği
destekle düzenlenen“Comic
Books and Graphic Novels” adlı
seminer için, İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nin misafiri oldu.
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International face of IUE
Have you ever met a foreign student in your class or around the university and when questioned if they were
Erasmus, they have answered No? After this surprising reply you probably then wonder who these students are
Elene Murvanidze

T

he Answer is very
simple; they are fulltime international
students, who will
study here for 4 years and graduate from IEU. Right now there
are 64 full-time foreign students.
Albania, Germany, Slovakia,
Pakistan, China, Grenada, Burkina-Faso, Togo is a small part
of the huge list of the countries
that they represent. They study
in different departments and
take part in different activities of
the university. Some are honored
students, some are great at sports
and play for Hylcons, and others
are talented in music and even
have their own bands.a
IEU is English based university
and it offers many scholarships, which attract prospective
students. “Increasing number of

foreign students helps their Turkish friends to practice English
on every day bases, and what’s
more awesome is that you can
hear different experiences, variety of perspectives and have your
small international world right
here in IEU” says senior student

Tolga Evcimen.
Last semester full-time foreign students established IEU’s
first ever international group.
President of the group Franese
Roches, a 3rd year psychology
student from Belize, says that
apart from being a supportive

group for upcoming international students, members also wish
to share their own cultures with
the IEU student body and learn
more about Turkish culture. She
emphasizes role of the group:
“We hope to assist the school in
becoming truly international by

sharing and embracing of each
others’ culture. With interaction
and the building of friendships
we can eliminate some of the
language and cultural barriers
that are faced primarily within
the school.”
Director of International Affairs
Ertan Koyuncu informs us that
“the management of the university pays big importance to the
internationalization progress
by attending global education
fairs and events, finding local
partners for international student
recruitment and signing bilateral
academic protocols with universities from all around the world.”
So dear Turkish and International friends, on this note let’s
make IEU the most hospitable
university in one of the most
hospitable country of the world.
Best wishes and Good luck to
you all.

Social media colloquium held in IUE
On March 13th and 14th a colloquium was held at Izmir University of Economics called Social Movements, Media,
Networking and Politics. A lot of topics about media were discussed in this event and besides the international
and Turkish key speakers the media and communication department were also in attendance
H. Uz / A. Palamutçu
S. Topuz / T. Seabrook

T

he event began with
an opening speech
by Professor Sevda
Alankuş (Dean of
Faculty of Communication),
followed by Professor Emeritus John Downing (the founding director of Global Media
Research Center in Southern
Illinois University) who criticized the recent approaches to
social movement media.
First panel was about social movements and politics
discussed by Pantelis Vatikiotis (IUE), Zafer Yörük
(IUE), İlke Şanlıer Yuksel
(Doğuş University), Murat
Yuksel (Koç University). After
a brief lunch break second
panel began with the topic
of alternative cultural and
media practices. The speakers
were Süreyya Evren (writer),
Lyndon Way (IUE), Ulku Doganay and Ilkay Kara (Ankara
University). The last event of
the day was the screening of
the movie RED! which was
about cyber activism.
The second day started with

the speech and video screening by Marco Kühne who is
the founder of graswurzel.tv.
He showed 3 videos including
classical music protest against
the weapon industry, antiNATO protest and an army of
1000 clowns trying to reach
the nuclear station which was
entertaining for the audience.
He shared with the audience
how these protests took place
in the media and his views
as an activist. According to
Kühne the media is only one
sided, they prefer to reflect
the negative sides of the protest rather the peaceful ones,
and objectivity never exists
in one clip. It is the variety
of the news presented to the
audience.
After Marco Kühne spoke, he
was proceeded by Anita Sezgener (Editor of the magazine
Cin Ayse), Yetkin Sal (editor,
poetess), Emrah Zıraman
(Mimar Sinan University) and
Altuğ Akın (IUE) discussing
about media activism. After
the lunch break the event was
followed by the discussion
among Aysun Akan (IUE),
Pantelis Vatikiotis (IUE), Er-

dinç Ergenç (editor in IHDDünya) and Burak Doğu
(IUE). The most astonishing
part of the event was the Erdinç Ergenç’s statement: “I am
a terrorist according to our
Prime Minister... All of my
friends are in jail and I still
don’t have the press card given
by the government.”
The follow up and final

discussion was held by John
Downing, Sevda Alankuş and
Nadire Mater (BİA). Meanwhile, the students from the
Department of Visual Communication Design crafted
some graffiti as a street art
performance just outside the
conference room. They crafted the initials of the name
of the event on a huge piece

of cloth. They also prepared
special t-shirts for the participants.
In conclusion, numerous
IUE students and some other
guests participated in the
event which was more than
expected. The speakers left
with feelings and hopes of
one day returning for another
conference.

A grafitti performance was held during the conference

