‘Viva la VİDA’
Vakıf üniversitelerinde bulunan öğrenciler tarafından oluşturulan “Vakıf Üniversiteleri İletişim ve Dayanışma
Ağı” eylemlerde bir arada olan vakıf üniversitesi öğrencilerinin sorunlarıyla ortaklaşa ve birlikte mücadele
etmeleri kararıyla kuruldu. Şimdilik İstanbul il sınırları içinde olan “VİDA” gittikçe genişlemeye devam ediyor
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Erkeklerde yarışan Tenis Takımımız şampiyon olarak birinci
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Kampüste sinema günleri
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 10-15 Mart tarihleri arsında 1.İzmir
Hak ve Emek Odaklı Sinema Günleri gerçekleşti. İEÜ Medya Kulübü
ve Sinema Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte 1987’den bu yana
sinemada adalet ve özgürlük mücadelesine odaklanan, emek yanlısı
ve hak arayışlarını yansıtan filmler gösterildi

Çağrı Öner
Dila Begüm Kocaman
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çılış günüde alışılmışın dışında bir
protokol vardı. Protokol gezi şehitleri,
cumartesi anneleri, Berkin
Elvan, Ahmet Kaya, Cem
Karaca ve Yılmaz Güney’e ayrıldı. İlk gün ‘F Tipi’ ve ‘Sen
Aydınlatırsın Geceyi’ film
gösterimleri gerçekleşirken,
İnan Altın, Ezel Akay, Ahmet
Mümtaz Taylan ve İsmail Güneş konuşmacı olarak katıldı.
Ezel Akay, ‘F Ttipi’ filmiyle
kapalı kapılar ardında kalmış,

gösterilmeyenleri gösterdiklerine inandıklarını belirtti.
Aynı zamanda İnan Altın
kurgusu bitmiş olan Van ile
ilgili çektikleri klibi göstererek
Van’da yaşananlara dikkat
çekti. Van’ı unutmamak
gerektiğini, devletin insanlara
geçici bir kent kurduğunu
ve şuan oradaki insanları bu
kentten çıkarmak istediklerini
söyleyerek herkesin gözlerini açmasını ve Van’a destek
olması gerektiğini söyledi.
İlk günün sonunda söyleyişisi
gerçekleşen Ahmet Mümtaz
Taylan, ‘Leyla ve Mecnun’
dizisinin ve yine son dizisinin

uğradığı sansürden ve dizi
sektörünün giderek zorlaştığından bahsetti. Film gösterimlerinin ikinci gününde
269 gün komada kalan Berkin
Elvan’ın yaşamını yitirmesi
sonucu cumaya ertelenirken,
yalnızca ‘Artık Yeter’ filmi
gösterildi.
Aynı gün Fikir Kulüpleri
Federasyonu (FKF) genel
sekreteri Ercan Bölükbaşı ile
okul içerisinde Berkin Elvan
için stant kuruldu ve AKP ilçe
başkanlığı önüne ekmek bırakıldı. Çarşamba günü Tarık
Solmuş, sinemadaki anormal
davranış ve psikoloji üzerine
bir konuşma yaptı. Altın Portakal Film Festivali ve Uluslararası Malatya Kristal Kayısı
Film Festivali’nde 5 ödül alan
‘Zerre’ film gösterimi ardından yönetmen Erdem Tepegöz

işçi sınıfı filmlerinin azlığına
dikkat çekerek derdi olan
filmlerin yapılamamasından
bahsetti. ‘Zerre’ filminin bir
işçi sınıfı filmi olduğunu ve
olayları Zeynep karekterinin
gözünden anlattığını söyledi.

“Başka Sinema”
konuşuldu

Dördüncü günde ‘Bahoz’ ve
‘Vicdan Filmleri’ 2013 gösterimleri yapıldı. Konuşmacı
olarak ise Yamaç Okur, Vedat
Yıldırım, Kazım Öz ve Yaşar
Pütün katıldı. Bahoz filminin
yönetmeni Kazım Öz film dolayısıyla hala borçlu olduğunu
ve film çekmenin zorluklarından bahsetti. Aynı zamanda
Vedat Yıldırım, özgür müziklerin günden güne rahatça
dinlenebildiğine dikkat çekti.
Yılmaz Güney’in kardeşi Yaşar

IELTS kaldırıldı

ÖSYM yabancı dil sınavlarını yeniden düzenledi. Buna göre uluslararası yabancı dil sınavı
olan IELTS’in eşdeğerliliği kaldırıldı

Asya Doğan
Gizem Yenikler
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SYM Yönetim Kurulu, Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik
Çalışma Grubu
Raporu ve bu rapora temel teşkil
eden analizler sonucu yabancı dil
sınavları; IELTS, TOEFL-CBT,
TOEFL-PBT’nin eşdeğerlikleri
yeniden kaldırıldı. Bunun nedeni; bazı vakıf üniversitelerinde
doçent adaylarına sınav sorularının sızdırıldığı iddialarıydı.
Bunun yanı sıra, ÖSYM’nin
aldığı ani bir kararla eş değerliliği kaldırılan IELTS sınavı

binlerce kişiyi mağdur etti. Sınavın kaldırılmasının ardından
öğrenciler tepkilerini dile getirdi.
Ayrıca ÖSYM’nin net olmayan
açıklaması da kafalardaki soru
işaretlerinin artmasına neden
oldu. Sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirilen
paylaşımlarda çok sayıda kişinin
ÖSYM’nin YDS sınavına da
kayıt yaptırmadıkları öğrenildi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Müdür Yardımcısı
Aynur Yürekli bu konudaki görüşlerini, yeni uygulamanın nasıl
yapılacağını ve yeni sistemin
neler getireceğini değerlendirdi.
Yürekli yaptığı açıklamada;
‘Önceden olan YDS Sınavı’nın

geçerliliği devam ediyor. YDS
sınavı geçen nisan ayı başladı.Bu
sisteme göre , dil becerileri hiçbir
şekilde ölçülmüyor. Sınavın
bölümlerinde okuma, anlama,
konuşma becerileri yok. Bu sınava ben de katıldım ve gerçek bir
dil sınavı olduğunu düşünmüyorum. Bu sınavın en olumsuz yanı
ise uluslararası bir geçerliliğinin
olmamasıdır. Bu da bir dil sınavı
için büyük eksiklik.’ dedi.
ÖSYM yaptığı düzenlemeyle
IELTS’nin yanı sıra TOEFLCBT, TOEFL-PBT’nin de eşdeğerliliklerini kaldırdı. Bunun
yerine Almanca’da TELC, yani
Deutsch GBMH ,İngilizce’de
ise TOEFL-CBT CAE pearson

PTE olarak kabul edilecek.
Buna göre, eşdeğerliliği kaldırılan sınavlardan, 30 gün içinde
yapılacak olanlara başvuranlara
eski tabloya göre eşdeğerlilik
verilecek. Eşdeğerlik tablosu
güncelleme tarihi itibariyle
uygulanacak. ÖSYM tarafından
ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13 Ocak 2012’ye kadar
alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte
olan Yükseköğretim Kurulu
eşdeğerlik tablosu uygulanacak.
Başkanlıkça eşdeğerlik belgesi
yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik
tablosu doğrultusunda kabul ve
diğer işlemlerini yapacak.

Pütün ise Güney’in bilinmeyen anılarını anlattı. Sinema
Günleri’nin son gününde
1987 yapımı ‘Çark’ filmi ile
salı günü iptal edilen ‘Yozgat
Blues’ ve ‘Ben,Sen,O...’ filmleri gösterildi. Atilla Dorsay
ve Burak Göral 100 yılın 100
Türk filmi adına konuştu.
Ardından Ercan Kesal, Bülent
Pelit ve Muzaffer Hiçdurmaz
bir söyleşi gerçekleştirdi.
Muzaffer Hiçdurmaz işçı sınıfı
filmlerine değinirken ‘Yozgat
Blues’ filminin yönetmeni
Ercan Kesal, ilk gününden
bugüne sinema hayatını özetlerken doktor kimliğinden de
bahsetti. Sinema Günleri’nin
son gününde ise Kaybedenler
Kulübü’nde tanıdığımız Can
Gox sahne aldı.

Bahara geri
sayım
İzmir Ekonomi Üniversitesi,
bahar şenlikleri tarihi açıklandı.
5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan şenliklere katılacak
sanatçı ve konukların isimleri
önümüzdeki günlerde açıklanacak. Öğrenci ve Kurumsal
Faaliyetler Müdürlüğü tarafından tüm akademik birimlere
gönderilen yazıda, bahar şenliği
döneminde ders programlarında
herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edidi. Aynı zamanda,
sınavların bu tarihlere denk
gelmeyecek şekilde planlanması
da rica edildi. Etkinlik birimi
sorumlusu öğretim görevlisi
Hakan Türkkuşu şenliklerin
sorunsuz ve güzel bir şekilde
geçmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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Bisiklet kulübünden ikinci ödül
Birincisi 9-10 Kasım 2013 tarihlerinde ODTÜ’de gerçekleşen üniversiteler arası dağ bisikleti yarışının ikincisi
Ege Üniversitesi tarafından Bornova Çiçekliköy Kent Ormanı’nda gerçekleştirildi

Fotoğraf: Çağrı Öner
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arışmada 120 sporcunun mücadele ederken, İzmir Ekonomi
Üniversitesini Bisiklet
Kulübü Başkanı Gökberk Nur ve
Oğulcan Köken temsil etti. Havanın yağmurlu olması nedeniyle
çamur içinde kalan parkurda
sporcular zorlu anlar yaşadı.
Yer yer bisikletleri ellerine alan
sporcular, yürümekte bile güçlük
çekti. Türkiye’de ilk defa CrossCountry Eliminator (XCE)

türünde yapılan organizasyon,
gerek izleyenler, gerekse katılanlar açısından hayli keyifli geçti.
Sporcular 4’erli gruplar halinde
start aldı. Her yarış sonrası ilk 2
sporcu bir üst tura yükselirken,
son 2 sporcu yarışmadan elendi.
İEÜ Bisiklet Kulübü Başkanı
Nur yarı finalde elenerek en iyi
8 arasına girmeyi başarırken,
Oğulcan Köken ise finale yükselerek başarılı bir yarışın ardından Türkiye 3.sü oldu.

“Sayımız çok azdı”

Bisiklet Kulübü başkanı Gök-

berk Nur yarış için, “Gerçekten
güzel bir yarış oldu. Beklediğimizden çok daha kötü bir zeminle karşılaştırdık. İki gündür
aralıksız yağan yağmur parkuru
çamur deryası haline getirdi.”
dedi. Yarışın son turlarında
bisikleti sürmenin imkansız
olduğunu belirten Nur, bisikletleri ellerine alıp yürümekte bile
zorluk çektiklerini ifade etti. Her
şeye rağmen büyük keyif aldık.
Diğer üniversitelerden en az 7-8
tane sporcu yarışa katıldığını
söyleyen Nur, “biz sadece 2 kişi
olarak yarışa katıldık. Sayımız

çok az, insanları bu tarz organizasyonlar için teşvik etmeyi
ve bizim yaşadığımız keyfi
yaşamalarını istiyoruz. İnanıyorum ki bizim üniversitemizden
bir şampiyon çıkmaması için
bir neden yok, sadece gereken
imkanlar ve şartlar oluşturulmalı” dedi. Üniversitenin biraz
daha bu spora değer vermesi
gerektiğini vurgulayan Nur,
gereken destek geldiği takdirde
2 kişi olan sayının 10-12 kişiye
yükselebileceğini belirtti. Bu
tarz etkinliklerin henüz çok
yeni ve popülaritesi giderek artan

şeyler olduğunu ifade eden Nur,
“insanların bunlardan haberdar
olması sağlanmalı. Etkinlik ile
iligli basılı materyaller ne yazık
ki okulumuzda yeterli ilgiyi görmemekte” dedi. Gereken ilginin
sadece futbol ve basketbol üstüne
odaklanmış durumda olduğuna dikkat çeken Nur, bisiklet
sporuna başlayanların, bisikletin
hem keyfini hem de adrenalinini
yaşayaması gerektiğini söyledi.
Nur ayrıca, “İEÜ Bisiklet Kulübü olarak Öğrenci ve Kurumsal
Faaliyetler müdürülüğünden
bizlere ulaşabilirler” dedi.

Halk Arenası İEÜ’deydi
Gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu, Halk TV’de
yayınlanan ‘Halk Arenası’ programına İzmir Ekonomi Üniversitesi
ev sahipliği yaptı. Uğur Dündar’ın konuğu, Yılmaz Özdil’di.
Özdil’in İEÜ öğrencilerinin sorularını yanıtladığı programda Uğur
Dündar sözlerine “Şu an RTÜK’te, buradakilerden daha fazla
insan bizi izliyor” diyerek tape kayıtlarına gönderme ile başladı
Çağrı Öner
Dila Begüm Kocaman
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rogramda son
zamanlarda
gündemde olan tape
kayıtları ve yolsuzluk
operasyonları konuşuldu. Bir
öğrenciden gelen ‘Demokrasi
ile yönetilen bir ülkeyiz.
Fakat göz göre göre, ortada
bu kadar açık ve net bir suç
varken demokrasi nerede?’
sorusuna Özdil: “AKP bugüne
kadar varolan hükümetlerin
kötülüklerinin neticesidir.
Geçmişe dönmezsek Tayyip
gider Mayyip gelir. Bugünden

itibaren siz gençlerden çok
umutluyum.” cevabını verdi.
Gezi olaylarından bu yana
büyük bir sınav veren medya
çalışanlarını ise Yılmaz
Özdil; “Bazı gazeteciler var,
iktidar olmasa ofisboy bile
olamaz.” diyerek eleştirdi.
Tekrar gençlerden çok umutlu
olduğunu belirten Özdil,
“Devrim ruhunun, Mustafa
Kemal ruhunun vücut bulmuş
halisiniz. Tarih yeniden
yazılıyor. Bunun şahidi değil,
yazanısınız. Siz Türkiye’nin
kötü yönetilmesinin ağırlığını
omuzlarında hisseden
gençlersiniz. Siz Türkiye’nin

150 yılda yaşayacağı süreci
birkaç ayda yaşıyorsunuz.”
dedi. Silivri Cezaevi’nde
tutuklu kalanlar için de
yorum yapan Yılmaz Özdil,
Cumhurbaşkanı adayının
eski Genel Kurmay Başkanı
İlker Başbuğ olduğunu
söyledi. Suçsuz yere
mahkum olan insanların,
sadece tahliye olmalarının
yetmeyeceğini, itibarlarının
da iade edilmesi gerektiğini
ifade etti. Yaklaşık üç
saat süren program, başta
yaşanılan yer kavgası dışında
hiçbir olay çıkmadan son
buldu.
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Merkez-Kaç:

II. Ayrımcılık Karşıtı
Günler
Eşit Platform Kulübü, geçen yıl düzenlemeye başladığı Ayrımcılık
Karşıtı Günler’in ikincisini 14-16 Nisan tarihlerinde düzenlemeye
hazırlanıyor

Berkant Çağlar

G

eçen yıl, İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nin
kamusal alanında
ayrımcılığa karşı farkındalık ve kamusallık yaratmayı

amaçlamış olan kulüp, bu yıl
ise konuyu, doğrudan çalışma
alanı olan toplumsal cinsiyete yakınlaştırmış durumda.
‘Merkez-Kaç’ başlığı altında
gerçekleştirilecek etkinlikler,
merkezin içinde ve dışında
kalanları görünür kılmayı ve

tartışmayı hedef liyor. Radikal
olanın kamusal alana girmesi bu yılki planın en büyük
hedef lerinden biri. Kulüp
üyelerinden Cansu Sönmez,
Ünivers’e Merkez-Kaç başlığı
altında gerçekleştirilecek
etkinlikleri anlattı.
‘Ekinliklerde görüneni değil,
toplumda ‘görünmeyen olanı’
açığa çıkartmak istedik.
Yapacağımız etkinliklerle,
periferiyi, merkez diye adlandırdığımız -aslında kısaca
ana akımın içinde öğüttüğü,
erittiği, görmezden gelmeyi
ideolojik olarak tercih ettiği
yönelimlere ters olarak sıkıştı-

rılmış olan konuları, filmleri,
videoları, hayatın kendisini- konuları, İEU öğrencileri
ve personeli ile paylaşmak
istedik. Aslında görünmeyen
de görünenin içinde ve bunu
algılayış biçimlerimiz çok
farklı. Bu nedenle de algımızı biraz daha sorgulayacağız.
Geçen sene okulun kamusal
alanına katkı yapma isteğimiz vardı, bu isteğimiz
devam ediyor. Kamusal alan,
umarız ki bu etkinliklerle
daha da canlanır. Merkez- Kaç, merkezin içinde
olmadan merkezin koyduğu
katı sınırları altüst etmeyi

‘En sosyal festival’
İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Medya Kulübü ve Üniversite Medya Birliği ortaklığıyla düzenlenen Sosyal Medya
Festivali, 14-15 Mart tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu’nda
yapıldı

Fotoğraf: Üniversite Medya Birliği
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osyal Medya
Festivali’nde haber
sunucuları, sosyal
medya ajansları,
şirketler, gazeteciler, sinematv dünyasından ünlü isimler
ve sosyal medya fenomenleri
sosyal medyayı kendi pence-

relerinden yorumladı. Haber
sunucuları Nazlı Çelik, Fatih
Portakal ve Pelin Çift’in yer
aldığı “Habercilerin Gözünden Sosyal Medya” oturumuyla başlayan Sosyal Medya
Festivali’nin finalini ise Okan
Bayülgen yaptı.
Ceyhun Yılmaz, Atilla Taş,
Vogue Türkiye editörü Ayşim

Özgür, Zaytung kurucusu
Hakan Bilginer, Facebook
paylaşımcısı Kemal Ekşioğlu,
Twitter fenomeni Beyinsiz Adam’ın yazarı Hakim
Türkmen de festivale renk
katan isimler arasındaydı.
Fırat Sayıcı moderatörlüğündeki “Sinema-Tv Dünyasının
Gözünden Sosyal Medya”

oturumunda oyuncu Şükrü
Özyıldız, Tuba Ünsal, yönetmen Murat Şeker ve sinema
yazarı Ömür Gedik yer aldı.
“En sosyal festival” sloganıyla Sosyal Medya Festivali
katılımcılarına keyif li iki gün
yaşattı.

istiyor.Merkezi yıkacak ;
fakat aynı zamanda kendi
alanlarını, fikirlerini yeniden yapılandıracak bir program hazırlamaya çalışıyoruz.
Merkezi yıkmak kolay, peki
ya yerine ne koyacağız ? Bu
soruyu da göz ardı etmemeye
çalışıyoruz.’

Futbola
doyalım
Engin Öztürk
Güz dönemindeki çekişmeli
müsabakalardan sonra
futbol turnuvasının haberini
yazdığımızda ikinci dönem
farklı bir sitem olacağının
müjdesini vermiştik. Bu dönem
öğrencileri daha zevkli, bol
maçlı, farklı konseptte bir
turnuva bekliyor.
Futbol Kulübü Başkanı Ramazan Altındiş ve bir dahaki dönemde başkan olması beklenen
Murat Çiçek’in birlikte organize ettiği turnuva, Dünya Kupası
konseptinde olacak. 16 takımın katılımıyla gerçekleşecek
turnuvada dörder takımlık dört
grup olacak. Gruplarında ilk
iki sırayı alan takımlar bir üst
tur olan çeyrek finale çıkacaklar. Gruplarda her takımın üç
maç yapmasıyla, öğrencilerden
gelen tek maçta elenme şikayetine çare bulunduğu düşünülüyor. Katılım fiyatları ise geçen
döneme benzer şekilde olacak.
Katılım ücreti takım başına
200 lira olup bu dönem yeni
sitem dolayısıyla maçların fazla
olması nedeniyle her takımdan
25 lira ek hakem ücreti alınacak. Her takım altı asil, ve en az
bir yedekle katılmak zorunda.
Kayıtlar tamamlanıp kuralar çekildikten sonra en geç Nisan’ın
ilk haftası turnuvayı başlatmayı
hedefleyen İeü Futbol Kulübü,
yaptığı açıklamada “Katılacak
tüm takımlara başarılar diliyoruz. Futbol ateşini tekrardan
yakıyoruz. Tüm arkadaşlar yeni
sistemin zevkini çıkarsınlar”
ifadelerini kullandı.

english

Translated by Seda Topuz
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IELTS abolished

ÖSYM (Student Selection and Placement Center) re-arranged the foreign language exams. According to this
new regulation, the equivalence of IELTS—an international foreign language exam- was quashed.

Asya Doğan
Gizem Yenikler

Ö

SYM Administration Board quashed
the equivalences of
IELTS, TOEFLCBT, TOEFL-PBT foreign

language exams as a result of
Foreign Language Exams Equivalence Study Group Report
and the analyses based on the
above-mentioned report. The reason for this amendment was the
claim that the associate doctor
candidates in some foundation

universities had already been
tipped off about the questions.
In addition, this situation
victimized thousands of people
and caused reactions from many
students. Also the blurred explanation by ÖSYM raised a lot of
questions. The data gained from

social media suggested that a
lot of people did not register for
YDS (Foreign Language Exam)
by ÖSYM.
Aynur Yürekli, İzmir University
of Economics Assistant Director
of the School of Foreign Languages, evaluated the current situation and its outcomes. “YDS
still remains valid. According to
the new system, language skills
cannot be measured properly.
The exam does not include the
sections for reading, understanding and speaking skills. I
also took this exam and I do
not think it is a proper language
exam. The most negative side
of this exam is that it is not
recognized internationally. It is
a really big shortcoming for a

italiano

Tradotto da Aysim Yükseler e Francesca Balzi

Giornate
contro le
discriminazioni

La piattaforma per le pari opportunità si sta
preparando ad organizzare il secondo ciclo di
“Giornate contro le discriminazioni” tra il 14 e il
16 aprile. L’anno scorso questo Club aspirava a
creare all’interno dell’università una coscienza
contro la discriminazione, invece quest’anno il Club
si concentra in maniera particolare sul problema
centrale dell’identità di genere
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e attività che si
svolgeranno sotto
l’etichetta di “Forza Centrifuga”,
ambiscono a rendere visibili
e discutere la situazione
di coloro che sono rimasti
dentro e fuori del centro del
tessuto sociale. Lo scopo
principale del progetto
di quest’anno è l’entrata
dell’individuale percepito
come “radicale” nel campo

language exam.
According to the new regulation,
for those who applied for the
exams which would take place
in the next 30 days after the
decision was made the equivalence will be granted. The new
equivalence table will be implemented as of the regulation date.
The first equivalence table was
published in January 13, 2012
by ÖSYM. The result documents
taken till this date will be evaluated according to the table at
that time. The High Education
Board will not give a complementary document. The relevant
institutions will make their own
arrangements in accordance with
the equivalence table.

pubblico. Uno dei membri
del Club, Cansu Sönmez,
ci ha spiegato le attività che
si terranno sotto il nome di
“Forza Centrifuga”.
“Abbiamo voluto rivelare
attraverso queste attività
non chi è visibile ma chi è
“invisibile” nella società. Si
è mirato a condividere con
gli studenti di IEU e con
lo staff dell’università film,
video relativi a temi marginali, quella periferia che è
fuori dal centro, ignorata e

distinta dal resto. Infatti,
l’invisibile è dentro il visibile e sono molto diversi i
modi che usiamo per percepirlo. Per questo motivo, interrogheremo un po’ di più
la nostra percezione. L’anno
scorso abbiamo voluto dare
un contribuito alle attività
pubbliche dell’università e
ancora desideriamo farlo.
Speriamo che il campo
pubblico dell’IEU diventi
sempre più vivace attraverso queste attività. “Forza
Centrifuga”, non essendo
dentro il centro, ambisce
a sovvertire i limiti rigidi
posti dal centro. Cerchiamo
di preparare un programma
che al contempo bruci il
centro e ricrei il proprio
campo e le proprie idee.
Bruciare il centro è facile,
certo. Ma cosa metteremo
al posto suo? Cercheremo
di rispondere anche a questo quesito.”

Godiamoci il
calcio!

Dopo le partite impegnative del semestre autunnale,
avevamo annunciato che nel semestre primaverile ci
sarebbe stato un sistema diverso. Questo semestre in
programma per gli studenti c’è un concetto diverso
di torneo con partite più divertenti e piacevoli
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l torneo è stato organizzato dal presidente
del Club di calcio
Ramazan Altındiş
insieme a Murat Çiçek (che
ci si aspetta sarà il nuovo
capo nel futuro) e seguirà
la struttura del Campionato Mondiale. Ci saranno
quattro gruppi formati
ognuno da 4 squadre per
un totale di 16 squadre e le
squadre che arriveranno ai
primi due posti del gruppo,

accederanno ai quarti di
finale.
Nei gruppi ogni squadra
farà tre partite, si pensa
cosi di aver trovato un
modo per evitare le lamentele degli studenti circa il
processo di eliminazione
dopo la prima partita.
Il costo di partecipazione
sarà uguale all’anno scorso,
ovvero 200 lire per ogni
squadra; siccome il nuovo
sistema prevede più partite,
ogni squadra dovrà pagare
il supplemento di 25 lire

per l’extra arbitro. Ogni
squadra deve partecipare
al torneo con 6 giocatori e
minimo con una riserva.
Dopo le registrazioni e le
estrazioni per la formazione dei gruppi, il Club di
calcio di IEU, mirando a
far iniziare il torneo alla
prima settimana del mese
di aprile, ha augurato il
successo a tutte le squadre,
sperando di aver riacceso
la passione per il calcio, e
che tutti si godano il nuovo
sistema.

