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Ayrımcılık karşıtı günler
Yeni akademik yılı “Ayrımcılık Karşıtı Yıl” olarak ilan eden İEÜ Eşit Platform Kulübü,
I. Ayrımcılık Karşıtı Günler aracılığıyla üniversitede ayrımcılık karşıtı bir gündem
oluşturdu.

T

oplumsal cinsiyet, cinsiyet
kimliği, homofobi, transfobi,
bifobi, queer, şiddet ve taciz
konularında farkındalık
yaratmaya çalışan ve ayrımcılık karşıtı
kültür oluşturmayı hedefleyen Eşit Platform
Kulübü 27-28-29 Kasım tarihlerinde
“Ayrımcılık Karşıtı Günler” kapsamında
çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Üniversite içinden ve dışından gelen
öğrenci ve personelin katıldığı etkinlikler
festival havasında geçti. Gerçekleştirilen
etkinliklerle birlikte ayrımcılılık karşıtı
politikaların okul gündemine girmesi
hedeflendi. Hiyerarşik düşünce kalıplarının
tartışılarak aşılmaya çalışıldığı etkinlikler
kapsamında, farkındalığı arttırmanın
ötesinde çalışmalar yapmak isteyen İEÜ
Eşit Platform Kulübü, etkinliklerin
önümüzdeki dönem de devam edeceğini
söyledi.

Türkiye’nin
çocuk gelinleri
Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu, “Çocuklarımızı taşıyamayacağı yüklerin altına sokarak
daha iyi bir dünyaya yol alabilmemiz mümkün değildir.
İnsanca yaşamlar, insan gibi
yaşayanlarla kurulur’ dedi.
> 3. sayfada

Türkiye’nin
çocuk gelinleri

Yeni konsey
görevde

Bu yıl kurulan İzmir Ekonomi
Üniversitesi Medya Kulübü,
Yerel Medya Nasıl Ayakta
Durur konferansı ve İstanbul’a
düzenlediği teknik geziyle,
öğrencilere medyaya dair daha
farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Öğrenci Konseyi seçimleri tamamlandı

Hasan Rençber

S

eçim sonuçlarına
göre Yönetim Kurulu
şöyle oluştu; Öğrenci
Konseyi Başkanı
Numan Karabıyık, Genel
sekreter Abdullah Çavdar,
Sayman Anıl İnanlı, Eğitim
Sorumlusu Alptekin Azılı,
Sağlık, Spor ve Kültür
Sorumlusu Mehmet Kılıç.
2012–2013 Akademik yılında
Öğrenci Konseyi’nde görev
alacak 23 öğrenci ve seçim
sonuçları şöyle;
Bölüm temsilcilerinin oy
kullandığı fakülte temsilciliği

Haberin kapak metni; İzmir
Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyi, öğrencilerin
şikayetlerini almak için kantine ‘Dilekçe Masası’ kurdu.
Öğrenciler en çok kantin
fiyatlarından yakındı.
> 3. sayfada

> 2. sayfada

seçiminin sonucunda ise; Güzel
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Temsilcisi olarak, A. Çağlar
Şendikici üç oy ve Fen-Edebiyat
Fakültesi’nden Mehmet Kılıç
üç oy ile, İletişim Fakültesi
Bölüm Temsilcilerinin arasında
yapılan oylama sonucu,
Alptekin Azılı iki oyla İletişim
Fakültesi Temsilcisi olmaya hak
kazandı.
Mühendislik ve Bilgisayar
Bilimleri Fakültesi’nden
Anıl İnanlı, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakhültesi’nden
Abdullah Çavdar, Uygulamalı
Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
Temsilcisi Numan Karabıyık
yönetmelik gereği onaylandığı
üzere, 2012–2013 Akademik
Yılı’nda da görevlerine devam
etme kararı aldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu
Temsilciliği görevine Bahtiyar
Yılmaz, Meslek Yüksekokulu
Temsilcisi olarak ise Görkem
Kalanoğlu tek aday olarak
seçildi.

Kantinde
zamma tepki

Bilardoseverlerin
dikkatine
ile eğitim programının yapılması
planlanıyor. Ayrıca üniversitede
zmir Ekonomi Üniversitesi yapılacak bilardo turnuvası
Endüstri Sistemleri
da kulübün gündem konuları
Mühendisliği Bölüm
arasında yer almakta. Kulüp
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Başkanı Anıl İnanlı, yapılacak
Arslan Örnek’in ve Türkiye etkinlik ve organizasyonlar ile
Bilardo Federasyonu’nun (TBF)
kulübün kuruluş hikayesini
işbirliği sonucunda İEÜ, Bilardo
Haber Ekibi’yle paylaştı. İnanlı,
Kulübü’ne kavuştu. İlk günden
“Bilardo Sporu Avrupa’da en çok
itibaren yoğun ilgi gören kulüp,
ilgi gören beş spor dalı arasında
şimdiden etkinlik planlarına
olmasına rağmen Türkiye’de bu
başladı.
ilgiyi yeterince görmemektedir.
TBF İzmir İl Temsilcisi İnşaat
Biz de buradan yola çıkarak
Mühendisi Emin Gayret ve İEÜ
bilardo sporunu üniversitemizde
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
tanıtarak Türkiye’de bilardonun
Bölüm Başkanı Doç.Dr. Mustafa gelişimine katkı sağlamak istedik.
Arslan Örnek ‘in ortak çalışması
Bunun için de okulumuzda
sonucu kurulan Bilardo Kulübü,
bilardoyla ilgili seminerler ve
öğrenciler tarafından büyük
eğitimler vermek istiyoruz.
ilgi gördü. Gün geçtikçe artan
Ayrıca Bahar Şenliği döneminde
üye sayısıyla birlikte, bilardo
Türkiye çapında bilardo turnuvası
eğitiminin yapılacağı bir seminer
düzenlemeyi planlıyoruz.” dedi.
Nesrin Yorulmaz

İ

> 3. sayfada

Days against
discrimination
IUE Equal Rights Platform
Club has set anti-discrimination agenda in the
university through I. Antıdiscrimination Days.
> 4. sayfada

gündemi bizimle izleyin

@i_habermerkezi
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İEÜ’de ayrımcılık karşıtı günler
2012-2013 akademik yılını “Ayrımcılık Karşıtı Yıl” olarak ilan eden İEÜ Eşit Platform Kulübü, I. Ayrımcılık
Karşıtı Günler aracılığıyla üniversitede ayrımcılık karşıtı bir gündem oluşturdu
M. Futtu, G. Özhan,
B. Görkem

Ü

ç gün boyunca
serbest
sunumlardan oluşan
bir panel, video
gösterimi, atölye çalışmaları,
söyleşi, futbol maçı ve ayrımcılık
karşıtı politika oluşturma
sürecine katkı sağlayacak
etkinlikler düzenlendi.
“Örgütlenmek Güzeldir”
sloganıyla düzenlenen I.
Ayrımcılık Karşıtı Günler,
öğrencilerin örgütlülüğünü
arttırmak, ayrımcılık
karşıtlığına dair ortak bir duruş
sergilemek, ayrımcılık karşıtı
politikaları okul gündemine
sokmak ve ayrımcılığa
uğrayan gruplarla bir diyalog
süreci yaratmak amacıyla
gerçekleştirildi.
Etkinlik programı kapsamında
uzay boşluğu, video seçkisi,
örgütlenme ve slogan atölyesi,
özgürlüğü herkes için istiyoruz
söyleşisi, beden atölyesi,
makyaj atölyesi, futbol maçı,

yeni medyada
ayrımcılık ve nefret
suçları, transfobi
söyleşisi ve
kapanış etkinliği
gerçekleştirildi.
Etkinlik süresince
en çok ilgi
gören atölye
çalışmalarında
biri de beden
atölyesiydi.
Atölye kapsamında bedeniktidar ilişkisi, beden bilinci ve
politikalarının oluşum süreci ele
alındı.

Etkinlikler sürecek

İEÜ öğrenci ve personelinin
yanı sıra, üniversite dışından
gelen öğrenci ve personel
de etkinliklere ilgi gösterdi.
Gerçekleştirilen panel, söyleşi
ve atölye çalışmalarına tanınmış
akademisyenler bulunmamasına
özen gösterdiklerini belirten
kulüp üyeleri, kürsüyü sadece
öğrencilere bıraktı. Serbest
sunumdan oluşan bir panelle
başlatılan etkinlik programı,

Berkant Çağlar-Eşit
Platform Kulübü Üyesi

I. Ayrımcılık Karşıtı Günleri’ni
kutlamak için kesilen pastanın
ardından sonlandırıldı. Kulüp
üyeleri etkinliklere gösterilen
ilgiden memnun olduklarını
ve katılımın güzel olduğunu
belirtirken, bunun bir veda
olmadığını, etkinliklerin
önümüzdeki yıllarda farklı
başlıklar altında devam
edeceğini belirttiler.
Ayrımcılık Karşıtı Günler’in
sona ermesinin ardından
Eşit Platform Kulübü üyesi
Berkant Çağlar ve etkinliklere
katılan öğretim elemanı Utkan
Boyacıoğlu’nun görüşlerini
aldık.

1.Ayrımcılık Karşıtı
Günler etkinliği aracılığıyla
ayrımcılık karşıtlığına dair
ortak bir duruş ve kültür
oluşturmayı hedefledik.
Etkinlik programı kapsamınca
ayrımcılık perspektifini
geniş tutarak, toplumsal
cinsiyet üzerinden yaşanan
ayrımcılığın yanı sıra etnik
grupların yaşadığı ayrımcılık
sorununa da değinmek
istedik. Düzenleyeceğimiz
etkinliklerin hangi konuları
ele alacağına kendi ilgi
alanlarımız doğrultusunda
karar verdik. Kulüp üyeleri
arasındaki iş bölümünü
hazırlık sürecini hızlandırdı.
Etkinliklerde yapılan
konuşmalar sohbet havasında
geçti. Konuşmacıların
akademisyenler yerine
öğrenciler olmasının en önemli
sonucu etkinlikler sonrası
verimli bir tartışma ortamının
yaratılabilmesiydi.

Utkan BoyacıoğluYabancı Diller Yüksek
Okulu-Öğretim Elemanı
Bence, ayrımcılığa maruz kalan
öğrencilerimizin, kulüp üyesi
olmasalar bile, okulda böyle
bir kulübün var olmasından
duyacağı güven müthiş bir şey.
Kulübün daha yapacak çok
işi var. Bana göre, bu işin üç
aşaması var. İlk aşama hukukî
olmalıdır. Ayrımcılığa karşı,
okulun yönergeleri üzerinde
çalışmalar yapılabilir. İkinci
aşama ise akademik olabilir.
Sosyolojik ve psikolojik
araştırmalar yapılabilir. Üçüncü
aşama, iletişim fakültesini
ilgilendiren bir çalışma olabilir.
“Okuldaki öğrencilerin ayrımcı
söylem üretmesine nasıl engel
olabiliriz?” temalı bir çalışma
gerçekleştirilebilir. Kulübün
“Ayrımcılık Karşıtı Günler”
etkinliğine mutlaka devam
etmesini istiyorum. Benim
hayalim, 15. Ayrımcılık Karşıtı
Günler’in uluslararası bir
etkinlik olmasıdır.

Bu kulüpte iş var
Bu yıl kurulan Medya Kulübü, Yerel Medya Nasıl Ayakta Durur konferansı ve İstanbul’a düzenlediği teknik
geziyle, öğrencilere medyaya dair daha farklı bir bakış açısı kazandırdı
Burçak Karaman
Gül Tanyer

İ

EÜ’nün yeni kurulan
Medya Kulübü,
etkinliklerine ‘Yerel
Medya Nasıl Ayakta
Durur’ başlıklı konferans ve
İstanbul’a düzenlenen teknik
bir geziyle başladı. Yerel Medya
Konferansı’na, Yeni Asır
Gazetesi Reklam Koordinatörü
Gülhan Kepençü, eski yerel
gazete sahibi ve eski Akşam
Gazetesi muhabiri Ender
Türkkan, DHA Marmaris
Muhabiri Doğuş Esat Berme,
Bornova Belediyesi Basın
Danışmanı, aynı zamanda
Milliyet Ege Köşe Yazarı
Mustafa Yılmaz katıldı.
Konferansın moderatörlüğünü,
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevda Alankuş
yaptı. Konferansa, özelllikle
İletişim Fakültesi öğrencileri
ve birçok akademisyen katıldı.
Katılımcılar, ‘Yerel Medya
Nasıl Ayakta Durur’, ‘Yerelden
Ulusala Haber Akışının
Ekonomisi’, ‘Belediyeler
ve Yerel Basın Arasındaki

Ekonomik İlişki’ ve ‘Ulusal
Medya Grubuna Bağlı Yerel
Gazete Ekonomisi’ konularıyla
ilgili görüşlerini aktardılar.
Diğer bir taraftan, İstanbul
Teknik Gezisi ile öğrenciler
birçok stüdyo görerek bu
gezinin kendilerine ayrı bir
bakış açısı getirdiklerini ifade
ettiler.

‘Ulusal medya ajanslaştı,
haber akışı tam tersine
döndü’

‘Yerel ‘Medya Nasıl Ayakta
Durur’’ konusuyla ilgili bilgi
veren Ender Türkkan, çok
fazla yerel gazete olduğunu
ama bu gazetelerden kimsenin
haberinin olmadığını,
profesyonel olarak bu işi
yapmayan bir çok insanın
bu sektöre girdiğini ifade
etti. Artık ‘’10 gazeteden
9’u yerel’’ diyerek sektörün
vasıflı çalışanın azaldığını dile
getiren Türkkan, “Gazetelerin
vasıflı olması için resmi ilan
olması gerekir, ancak o zaman
sektörün gereklerini yerine
getireceğiz’’ dedi. Mustafa
Yılmaz ise gazetedeki arz

talep meselesinin ekonomide
bildiğimiz arz talepten farklı
olduğunu beliterek, yerel
medyanın can çekişmeye
başladığını belirtti. ‘’İnternet
gazeteciliği bizim dokumuzu
bozdu . Editöryel bağımsızlık
sorunu var’’ diyen Yılmaz,
haber etiği açısıdan farklı
sorunları da ele aldı. Reklamın
gazetedeki öneminden
bahseden Gülhan Kepençü
‘“Reklam en iyi haberi yazar’’
dedi. Doğuş Esat Berme
ise normal şartlarda yerelin
ulusalı beslediği ancak artık
ulusal yereli desteklediğine
dikkat çekti. Berme taşradaki
gazete sahiplerinin yüzde 80’i
benim de bir gazetem olsun
ve şirketler beni desteklesin
mantığında ve saf belirleme
dertlerinin olduğunu ve bu
kaygılar sebebiyle okuyucu
kitlesinin azaldığı yorumunda
bulundu.

İEÜ Öğrencileri
İstanbul’da

Medya kulübünün diğer bir
faaliyeti olan İstanbul teknik
gezisinde ise Türkiye’nin en

büyük yayın kuruluşlarından
biri olan Doğuş Yayın
Grubu’nun dergi, televizyon
ve radyo stüdyoları ziyaret
edildi. Yayın Grubu’nun
Halkla İlişkiler Sorumlusu
Deniz Özbey ‘Star TV,
CNBC - e, NTV, NTV
Spor, NTV Tarih Dergisi,
National Geographic,Vogue
Dergisi, Kral FM, Virgin
Radio, Capital Radio’nun
yapım aşamalarını anlattı.
Alican - Sevcan adlı magazin
programına katılan İEÜ
öğrencileri, canlı yayının nasıl

işlediğini ve arka planda ne
gibi sistemlerin olduğunu
gördüler. Öğrencilerin en
çok ilgisini çeken nokta ise,
stüdyolarda klasik aydınlatma
ışıkları yerine LED ışıklar
kullanılması ve tüm kanalların
alt yapısı HD yayına uygun
olarak oluşturulması oldu.
ABD’de Newscast Studio
tarafından düzenlenen ‘’Set
Madness’’ adlı yarışmada NTV
stüdyoları birinci seçilmişti.
İEÜ de ödüllü Doğuş Power
Center’a gezi düzenleyen ilk
üniversite oldu.
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Türkiye’nin
Karle, İletişim
çocuk gelinleri öğrencileri ile buluştu
İEÜ Hukuk Fakültesi “Hukuki Boyutuyla
Çocuk Gelinler’’ adlı Uluslararası
Konferansı düzenledi. Açılış konuşmasını
Rektör Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu yaptı.

Münih Sinema ve Televizyon Üniversitesi öğretim üyesi, görüntü
yönetmeni ve DoPChoice GmbH’un kurucusu Stefan Karle, İzmir
Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Burçak Karaman

Melike Futtu
Gözde Özhan

H

ukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen
konferansta çarpıcı
sonuçlar elde edildi.
Türkiye’de son dört yılda resmi
olarak kayıtlara geçen 181 binden
fazla çocuk gelin olduğunu ancak
gerçekte bu sayının beş milyona
yakın olduğu ortaya çıktı. Her
üç kadından birinin erken yaşta
evlilik yaptığını söyleyen Prof. Dr.
Tunçdan Baltacıoğlu, “Çocuklarımızı taşıyamayacağı yüklerin
altına sokarak daha iyi bir dünyaya yol alabilmemiz mümkün
değildir. İnsanca yaşamlar, insan
gibi yaşayanlarla kurulur. Çocuklarımızın çocukluğunu, gençliğini
çalarak aslında kendi insanlığımızı
çaldığımızı bilmeliyiz.’’dedi.
Prof. Dr. Baltacıoğlu “ En değerli
varlığımız olan çocuklarımızı
bilinçlendirmek, eğitmek ve günü
geldiğinde, kendi tercihleri doğrultusunda yaşamlarını kuracak
olgunluğa ulaştıklarında uçmaları
için pencereleri açmak varken, ka-

natlarını kırarak veya kanatlarına
basarak uçmaya zorlamaktan daha
büyük bir insanlık suçu olabilir
mi?” diye konuştu. Konferansın ilk
bölümünün oturum başkanlığını
gerçekleştiren, Türk Üniversiteli
Kadınlar Derneği Genel Başkanı
Av. Nazan Moroğlu ise, çocuk
gelinler ile ilgili çarpıcı rakamlara
dikkatleri çekti. Moroğlu, “15’inde
gelin, 16’sında anne, 17’sinde ise
mutsuz ve umutsuz çocuklarımız
var. Bu sorunun üstesinden gelebilmek adına bu tür konferansların,
buluşmaların önemi çok büyük”
dedi. Konferansa yurt dışından
konuşmacı olarak ise, Düsseldorf
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Klaus Riekenbruak katıldı.
Prof. Dr. Riekenbrauk, “Almanya
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Çerçevesinde Çocuk Gelinler’’
sorunu hakkında katılımcıları
bilgilendirdi. Konferans sonrasında İzmir Ekonomi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Baltacıoğlu, tüm
konuşmacılara sertifika vererek,
teşekkür etti.

İ

zmir Ekonomi
Üniversitesi
tarafından düzenlenen, Sinema ve Tv Aydınlatma Teknolojileri
Seminer ve Atölyesi,
Münih Sinema ve
Televizyon Üniversitesi öğretim üyesi,
görüntü yönetmeni
ve DoPChoice
GmbH’ın kurucusu Stefan Karle’ın
katılımıyla gerçekleştirildi. Sinema
alanında 20 yılı aşkın süredir
çalışan Karle, 2008 yılında
Münih’te kurduğu DoPChoice
ile dünya çapındaki görüntü
yönetmenlerinin yüksek beklentilerini yerine getirmekte.
Karle, yaptığımız röportajda,
sinemayı büyülü bir iş olarak
gördüğünü söyledi. Bugüne

Stefan Karvle
kadar sayısız projede çalışan
Karle, sinemada ışık kullanımı
oldukça zor olduğu için snap
grid’leri geliştirdiğini anlattı.
Ayrıca sektöre yeni girecek ve
başarılı olmak isteyenlere ‘’kendinize güvenmeniz gerekiyor
ve iyi bir film ya da görüntü
yönetmenliği yaparken çok fazla

zorluklarla karşılaşacaksınız,
güçlü olmalısınız. Bu yüzden
çok fazla enerji ve iyi çevreye
sahip olmalısınız. Sadece film
yapmaya odaklanmamalısınız,
aynı zamanda düzgün aile
ve arkadaş çevrenizin olması
gerekli, herşey sadece Facebook
değil’’ dedi.

Firuz Catering’den 50 ‘kuruşluk’indirim
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpler Topluluğu’nun birlikte organize ettiği “Beleş
Kahve” etkinliği, Firuz Catering üzerinde az da olsa etkili oldu
Nesrin Yorulmaz

İ

zmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyi
ve Öğrenci Kulüpler
Topluluğu’nun birlikte
organize ettiği “Beleş
Kahve” etkinliği ile kurulan
“Dilekçe Masası” nın bir numaralı konusu Firuz Gıda’nın
fiyatları oldu. Erasmus öğrencilerini de hedef alan etkinlik “Keep calm drink coffe“
ismiyle de bir çok yabancı
öğrenciyi kendine çekti.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören “Beleş Kahve”
etkinliği, İEÜ öğrencilerinin
bir bardak kahve eşliğinde düşüncelerini dile getirmelerini
sağladı. Öğrencilerin en büyük
şikâyeti, okul kantinini işleten
Firuz Catering Gıda’nın
kantin fiyatları oldu. Etkinlik
kapsamında kurulan dilekçe
masasıyla öğrencilerin okul
hakkındaki dilek ve görüşle-

Okul kantinindeki ‘‘Beleş Kahve’’ etkinliği...
ri alındı. Etkinlik sırasında
toplanan 280 dilekçe, Öğrenci
Konseyi tarafından okulun evrak kaydına geçirilip İEÜ Genel Sekreteri Levent Gökçeer’e
teslim edildi. 30 Kasım
tarihinde son bulması planlanan etkinliğin, öğrencilerin
gönüllü olarak getirdiği kahve,
bardak ve şekerle desteklenmesi sonucu uzatılmasına
karar verildi. Kendi aralarında
organize olan öğrenciler, boş
vakitlerinde kahve standın-

da yer alarak fiyatlara olan
tepkilerini göstermeye devam
ediyor. Etkinliğin gördüğü
bu destek ve ilgi sebebiyle,
etkinliğin bitmesi öngörülen
tarihten daha fazla süreceği
tahmin ediliyor.

“Pizza ve et yemeklerinde
50 kuruş indirim
yapacağız”
Devam etmekte olan eylem
üzerine fiyatlarla ilgili son
gelişmeleri öğrenmek için Firuz Catering Yönetim Kurulu

Başkanı Firuz Özçekici ile
konuştuk. Öğrencilerin seslerini duyurmaya çalışmasını
takdir ettiğini, fakat işletmeciler açısından düşünülmesi
gereken noktalar da olduğunu
belirten Özçekici, “Devlet
üniversiteleriyle kıyaslandığında dahi, en ucuz çay satan
işletme biziz. Buna rağmen
en çok eleştirilen çay ve kahve
fiyatları oldu. Öğrencilerin
şikayet ettiği fiyatları düşündüğümüz zaman, kullanılan
köpük bardaklar standart
bardaklardan büyük. Biz okul
içindeki fiyatları belirliyoruz
ardından Genel Sekreter ve
Mütevelli Heyet’le toplanıyoruz. En son kararı Mütevelli
Heyet veriyor. Ayrıca, sadece
öğrenci gözüyle değil işletme
mantığıyla da bakmak gerekir.
Kantinde çalışan altı kişi 150
iş günü çalışıyor ama biz 365
gün kira ve maaş ödüyoruz.
Bunların yanında yemek
kalitemiz de çok iyi. Biz ISO

22000 kalite belgeli ve Anadolu Sigorta tarafından sigortalı
bir kurumuz ayrıca iki tane
de Gıda Mühendisimiz var.
65 öğrenciye de yemek bursu
veriyoruz. Fakat, okulumuzun
Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş’ın ricası üzerine
pizza ve et yemeklerinde 50
kuruşluk fiyat indirimi yapacağız.” dedi.
Ekonomili öğrenciler, öğretim
yılı başında yapılan zamların
ardından, kısıtlı olan öğrenci
bütçesi sebebiyle okul kantinine alternatif yerleri tercih
etmeye başladılar. Yaptığımız
kısa söyleşilerde öğrencilerin
en çok tercih ettikleri yerler;
Agora, Kipa gibi AVM’lerdeki
restoranların yanı sıra okul
çevresinde bulunan Teleferik
Kır Bahçesi, Kırmızıhan, Çınar Büfe, Hertat ve Şeker Pide
oldu. Okuldan ziyade dışarıda
yemek yiyen öğrencilerin en
büyük tercih sebebi ise, fiyatların uygun olması.
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Anti-discrimination days in campus
Announcing 2012-2013 academic year as “Anti-discrimination Year”, IUE Equal Rights Platform Club has set
anti-discrimination agenda in the university through I. Antı-discrimination Days

Translated by
İlkyaz İldeş, Seda Topuz,
Sibel Algan

I

UE Equal Rights
Platform club tries to
increase awareness about
gender, gender identity,
homophobia, transphobia, biphobia, queer, violence and abuse,
and aims at creating an anti-discrimination culture. The club held
various activities within the scope
of “Anti-discrimination Days” on
November 27-28-29.
Many students from and out
of the university and the staff
attended the activities which were
just like a festival. Along with the
activities held, the club aimed at
putting the anti-discrimination
policies on the university agenda.
Within the scope of the events
in which hierarchical thought
patterns are tried to be overcome, IUE Equal Rights Platform
Club wants to organize activities
beyond raising the awareness and
stated that they will continue their activities in the next semester
as well.

Anti-discrimination days in
IEU

Announcing 2012-2013 academic year as “Anti-discrimination
Year”, IUE Equal Rights Platform
Club has set anti-discrimination
agenda in the university through
I. Antı-discrimination Days.
For three days, a panel discussion
consisting of free presentations,
video presentations, workshops,
conversations, football match and

activities were organized to contribute in the process of creating
an anti-discrimination policy.
Organized by the slogan “Being
Organized is Good”, I. Anti-discrimination Days were conducted
on the purpose of increasing the
organization of the students,
showing a common position for
anti-discrimination, putting the
anti-discrimination policies on
university agenda and creating a
dialogue process with the groups
subject to discrimination.
The activity schedule included
Outer Space, selected videos,
organizing and slogan workshop,
conversation named Freedom
for everyone, body workshop,
make-up workshop, football
match, discrimination and hate
crimes in new media, conversation on transphobia and closing
event. During the activities, one
of the most attractive workshops
was body workshop. Body-power
correlation, body awareness and
the formation of policies were
discussed within the scope of the
workshop.

The activities continue

Along with students and academic staff of IUE, guest students
and academic staff also devoted
attention to the activities. Stating
that they deliberately avoided
inviting well-known academicians to the panels, interviews and
workshops, club members left the
stage to the students. The activity
schedule started with a panel of
free presentations and it came to
an end with a closing event in

which a cake celebrating the AntiDiscrimination Days was cut.
The club members stated they
were really happy about the
number and the attention of the
participants, also adding that
this was not a goodbye and they
would continue arranging new
activities under different names in
years to come.
After the Anti-Discrimination
Days had finished, we interviewed with a member of the
platform Berkant Çağlar and
instructor Utku Boyacıoğlu who
participated in the activities.

Berkant Çağlar
Member of Equal Rights
Platform

Utkan Boyacıoğlu
Instructor
School of Foreign Languages

Our aim is to create shared
attitude and culture against discrimination via I.
Anti-Discrimination Days.
Within the framework of
this activity schedule, we
kept the perspective about
discrimination wide and
we wanted to address the
discrimination problem of
the ethnic groups as well as
gender-based segregation.
We decided the topics of
the activities regarding the
areas we were interested in.
The cooperation among the
members accelerated the
preparation process. the
speeches during the activities were like daily conversations. The most important
result of inviting students
instead of academicians as
speakers was the productive
discussion platform following the activities.

“ I think that the feeling of
knowing the existence of such
a club at our university for the
students, who are subjected
to discrimination, is amazing
even if they are not members
of the club. The club needs to
achieve many things. In my
opinion, there are three main
stages, first of which should
be legal. The club may work
on university regulations.
The second stage might be
academical. Sociological and
psychological researches may
be conducted. Third stage
may be a study concerning
the Faculty of Communication, and may focus on ‘How
to stop people develop discriminative discourses?’ I’d like
to see the club continue the
event Anti-Discrimination
Days. My dream is that 15th
‘Anti-Discrimination Days’
event will become an international.”

New Student
Council took office
The Student Council
of the Izmir University
of Economics has been
elected. According to the
results, Executive Board
consists of President
Numan Karabıyık,
General Secretary
Abdullah Çavdar,
Accountant Anıl İnanlı,
Officer of Education
Alptekin Azılı, Officer
of Health,Sports and
Culture Mehmet Kılıç.
According to the election
among Department

Representatives, Faculty
Representatives are as
follows:
Faculty of Fine Arts and
Design
A. Çağlar Şendikici (3
votes)
Faculty of Science and
Arts
Mehmet Kılıç (3 votes)
Faculty of
Communication
Alptekin Azılı (2 votes)
Faculty of Engineering
and Computer Science

Anıl İnanlı (continued)
Faculty of Economics
and Administrative
Sciences
Abdullah Çavdar
(continued)
School of Applied
Management Sciences
Numan Karabıyık
(continued)
School of Foreign
Languages
Bahtiyar Yılmaz
Vocational School
Görkem Kalanoğlu

