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Engelli çocuklar için ortak proje
Joint project for children with disabilities

Mutfak Sanatları ve Moda Tasarımı öğrencilerinin
beraber yürüttüğü ‘engelli çocuklar için park’ projesi
kapsamında, Buca’da engelli çocuk parkı yapılmak üzere
elliye yakın şapka tasarlandı. Bu tasarımlar, üniversitede
satışa sunuldu

Within the framework of "Park for Disabled Children
Project" conducted by students of Culinary
Arts and Fashion Design, some 50 hats were designed in
order to build a park for disabled
children in Buca

Yiğit Ata
Şive Karataş

"Chocalate Hat" initiated by students of
Culinary Arts and Fashion Design was
held in Fine
Arts Faculty in December 19. With the
earnings of the project, students will assure
a park to be
build in Buca for disabled children. Culinary Arts and Management section of the
Programme Implementation Coordinator
Sırma Güven explains the social responsibility project as follows; "Chocolate Hat" event
was held last week at the Fine Arts Faculty.
There has been spent 2-3 months about this
project. Nearly 50 hats were designed. In fact,
the concept was chocolate
and that's why the hats were designed in chocolate tones. Students of Culinary Arts devised
chocolate hats with fruits and vegetables. And
then, we coupled the students of Culinary Arts
and the students Fashion Design. Each hat has
been designed by two or three students. "

M

utfak Sanatları ve Moda Tasarım öğrencilerinin birlikte
başlattığı ‘Çikolata Şapka’
etkinliği, 19 Aralık’ta Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde düzenledi. Projeden
elde edilen gelirle öğrenciler, engelli çocuklar
için Buca’da park yapılmasını sağlayacak.
Mutfak Sanatları ve Yönetim bölümü Program
Uygulama Koordinatörü Sırma Güven, Sosyal
sorumluluk projesini şöyle anlatıyor: “Çikolata
Şapka” etkinliği, geçen hafta Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin altında gerçekleşti. Bununla ilgili
iki üç ay boyunca çalışma yapıldı. Elliye yakın
şapka tasarlandı. Aslında konsept çikolata
konseptiydi, o yüzden şapkalar da çikolata tonlarında tasarlandı. Mutfak Sanatları öğrencileri
de tasarlanan şapkalara çiçekten, meyvelerden
ve sebzelerden tasarımlar yaptı. Sonrasında
mutfak sanatları öğrencileriyle moda tasarım
öğrencilerini eşleştirdik. Her şapka iki üç
öğrenci tarafından tasarlandı.”
Farklı projeler, tek amaç
İki farklı proje başlattıklarını ve buradan gelecek olan gelirin aynı amaç için kullanılacağını

belirten Güven, “Buradaki amaç hazırlanan
şapkalar, yılbaşı çikolataları ve aksesuarların
hepsini satmaktı. Buradan elde edilen gelirle
bu senenin sonunda hedefimiz Buca’da engelli
çocuk parkı yapmak. Çünkü sağlıklı çocuklar
için 230’a yakın park bulunurken, engelli çocuklar için maalesef hiçbir park yok. Buca Belediyesi de bu konuda bize destek veriyor. Aynı
zamanda basın koo rdinatörlüğüyle beraber
devam ettiğimiz bir yılbaşı kurabiyesi projemiz
var ve oradan gelecek olan gelirin de hepsini bu
parkın yapımında kullanacağız” dedi.
Yeni projeler hayata geçirilecek
Sadece bu aktivetelerle sınırlı kalmayacaklarını ve yeni projeler de gerçekleştireceklerini söyleyen Sırma Güven, gelecek
projelerde tüm okul öğrencilerini projeye
dahil etmek istiyor: “Bu aydan itibaren etkinliklerimizi devam ettireceğiz ve ikinci
dönem bunlar daha da büyük aktiviteler
olacak. Sadece Mutfak Sanatları Fakültesi öğrencileriyle de değil, tüm üniversite
kampüsünü kapsayacak aktiviteler olacak,
çünkü bu parkın yapımı için ciddi rakamlara
ulaşmamız gerekiyor. Elimizden geldiği kadar
buna destek vereceğiz, yetemediğimiz yerde de
Buca Belediyesi’nden destek alacağız” dedi.

Different Projects for a Single Purpose
Stating that they launched two different
projects and that their revenue will be used
for the same purpose, Sırma Güven said “The
aim was to sell all the hats, new year chocolates and accessories and now our target is to

build a playground for disabled children in
Buca with the revenue by the end of the year.
While there are approximately 230 playgrounds for healthy
children, unfortunately there is none for disabled ones. And Buca Municipality supports
us for the projects. Besides, we have a new year
cookies project that we carry out with press
coordinatorship and we will also use all its
revenue to build this playground”.
New Projects to Be Realized
Sırma Güven identified that they will not
be bound by only these activities and they
will also realize new projects. She noted that
she wants all the students to be involved in
the next projects. “As of this month, we will
maintain the activities and in the second term,
they will be much bigger. Since we need to
increase the revenue in order to build the playground, the activities will include not only the
students of Culinary Arts Faculty, but also all
the students of IUE. We will do our best. But if
our efforts and revenue are not sufficient, Buca
Municipality will support us
and the project. Regarding all these, our main
goal is to realize the project that pertains to us”
Güven said.
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İzmir'de yurttaş gazeteciler yetişiyor

Ekonomide ezber bozan ders

Citizen journalists trained in Izmir

dokuz8haber ve Medya ve İletişimciler Derneği'nin
ortaklaşa düzenlediği 'Yurttaş Gazetecilik Eğitimi'
10-12 Aralık'ta İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde
düzenlendi

“Citizen Journalism Training” mutually organized
by dokuz8haber and Media and Communicators
Association was held in Izmir University of
Economics on 10-12 December

N.Ecem Erim

With the support of Media Club and
Media and Communicators Association, Citizen Journalism Training by
dokuz8haber agency’s staff took place in
Izmir University of Economics on 10-12
December. Clinical Psychologist Serap Altekin and Asst. Prof. Altuğ Akın delivered
the opening speech of the training. In her
presentation, Altekin explained the ethical
values in journalism, the ethical problems
in women and children focused journalism and the examples of ethics breaches
in disaster journalism. Lastly, mentioning
that breach of ethics intensifies hate speeches; Altekin stated that discriminatory
language usage and hate speeches have
been increased in media in this way.
Following Serap Altekin, Asst. Prof. Altuğ
Akın in Izmir University of Economics
spoke on the basic journalism. Mentioning
about the principles of reverse publishing
and slow journalism, Akın underlined the

d

okuz8haber merkezi kadrosunun verdiği Yurttaş Gazetecilik Eğitimi, Medya
Kulübü ve Medya ve İletişimciler Derneği'nin de verdiği destekle 10-12 Aralık'ta İzmir Ekonomi
Üniversitesi'nde gerçekleşti. Eğitimin
açılışını Klinik Psikolog Serap Altekin
ve Yrd. Doç. Dr. Altuğ Akın yaptı.
Altekin gerçekleştirdiği sunumda,
habercilikte etik değerleri, kadın ve
çocuk odaklı habercilikte yaşanan etik
sorunlarını ve afet haberciliğindeki etik
ihlal örneklerini anlattı. Son olarak etik
ihlallerin nefret söylemini pekiştirdiğine
değinen Altekin, bu sayede medyada
nefret ve ayrımcılık dilinin de arttığını
ifade etti.
Serap Altekin'den sonra İzmir Ekonomi
Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Altuğ
Akın, temel habercilik
üzerine konuştu. Ters
yayıncılık ve yavaş
haber ilkelerinden bahseden Akın, özellikle
yurttaş habercilikte hatasız olmanın önemini
vurguladı.

habercilerin haber kaynaklarını nasıl
geliştirdiklerini ve doğru haber alma yöntemlerini anlatan Doğu, geliştirilen araçların
vatandaş haberciler için öneminden bahsetti.
Burak Doğu'dan sonra söz alan Sibel Yükler,
dokuz8haber merkezinin nasıl çalıştığını,
habere bakış açılarını ve yayıncılık ilkelerini
anlattı. Eğitimin son gününde Kazım Kızıl,
Onur Yıldırımlar ve Oral Gerek saha deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kazım Kızıl,
Suruç ve Yırca'da bir yurttaş haberci olarak
yaşadığı sorunlara değindi. Onur Yıldırımlar
yaptığı sunumda Soma'daki saha deneyimini
aktardı. Orada yaşadıklarının kendisinde
travma etkisi yarattığını belirten Yıldırımlar,
ön çalışmanın öneminden bahsetti. Son olarak
yurttaş habercinin çantasında neler olmalı
sorusunu cevaplayan Oral Gerek, saha deneyimlerini de paylaştı. Gezi olayları sırasında
Okmeydanı'nda olduğunu belirten Gerek, kaos
ortamlarında haberi doğrulatmanın hayati
önem taşıdığını vurguladı.

Saha deneyimleri
paylaşıldı
İkinci gün, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden
Yrd. Doç Dr. Burak
Doğu ve dokuz8haber
Koordinatörü Sibel
Yükler sunumlarını
yaptı. Verinin habercilikteki önemi üzerinde
duran Burak Doğu,
ajans bağımlılığının
son dönem habercilikte
yaygınlaştığını söyleyerek söze başladı. Yurttaş

importance of flawlessness especially in
citizen journalism.
Field experiments
On the second day, Asst.Prof.Dr Burak
Doğu from Izmir University of Economics
and coordinator of dokuz8haber agency
Sibel Yükler made their presentations.
Emphasizing on data journalism, Burak
Doğu first stated that addiction to the news
agencies has become widespread recently.
Doğu also explained how citizen journalists improved their news sources and the
methods for getting accurate news. Doğu
mentioned the importance of developments for citizen journalists. Taking the
stage after Doğu, Sibel Yükler talked
about how dokuz8haber agency works,
their point of view on the news and their
publishing principles.
On the last day of training Kazım Koral,
Onur Yıldırımlar and Oral Gerek shared
their experiences with
the participants. Kazım
Kızıl mentioned the
problems he went through as a citizen journalist. In his presentation,
Onur Yıldırımlar shared
his field experiment
in Soma. Stating that
what he went through in
Soma has traumatized
him, he mentioned the
importance of preparatory work. Lastly, he
answered what should
be in the bag of a citizen
journalist and shared his
field experiments. He
also added that he was in
Okmeydani during Gezi
events and emphasized
that verifying news in
chaos is of vital importance.

Buşehr ile eğitim protokolü imzalandı
Education protocol signed with Bushehr

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEU) ile İran Buşehr Ticaret
Sanayi ve Madencilik Odası arasında, Buşehr kenti
öğrencilerine yüzde 15 eğitim indirimi yapılması
amacıyla protokol imzalandı

A protocol was signed between IUE and Iran Bushehr
Chamber of Commerce, Industries, Mines and
Agriculture to make 15% education discount for
Bushehrian students

Çağlar Üstünbaş
Hasan Deniz Çizmeci

The protocol ceremony was held in IUE along with Ali Akbar Sharifpour; Chairman of
Iran Bushehr Chamber of Commerce, Industries, Mines, and Agriculture, Prof. Dr. Oğuz
Esen; IUE Rector, Hamid Zadbom; Under Secretary of Commerce at Iranian Embassy in
Ankara, Seyid Huseyni Muhammedi; Iranian Ministry of Commerce Official, Mehdad İbrahimi; General Directorate of Fairs Official, and Emir Ensari; Izmir-Iran Honorary Under
Secretary of Commerce and Member of Executive Board of Izmir Free Zone. IUE Rector
Prof. Dr. Oğuz Esen made a speech at the protocol. He said, “The education language of the
university has been English since the day it was established and IUE is an international
institution with its scientific and innovative education it provides.

İ

Haberin devamı için univers.ieu.edu.tr
Read the whole story on

zmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törene, İRAN Buşehr Ticaret Sanayi
ve Madencilik Odası Başkanı Aliakbar Sharifpour, İEU Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen,
İran Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Hamid Zadbom, İran Ticaret Geliştirme
Bakanlığı Yetkilisi Seyid Huseyni Muhammedi, İran Ticaret Bakanlığı Fuarlar Genel
Müdürlüğü Yetkilisi Mehdad İbrahimi, İzmir-İran Ticari Fahri Müsteşarı ve İzmir Serbest
Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Emir Ensari katıldı.
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Groundbreaking course in IUE

İşletme Fakültesi'nin öğrencilere sunduğu Uygulamalı
Girişimcilik dersi, farklı düşünmeyi, problem çözmeyi
ve toplumsal fayda sağlayacak bir fikir üretip bu fikrin
nasıl hayata geçirilebileceğini öğretiyor
Yiğit Ata

İ

zmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) bu sene açılan Uygulamalı Girişimcilik dersi, dersten geçen
öğrencilere kendi işlerini kurma fırsatı veriyor.
Dersi veren Embriyonix Direktörü Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya, üniversitenin KOSGEB
Hibe ve Destek programıyla ortaklaşa yürüttüğü
dersi, Ünivers Kampüs'e anlattı.
“Yaratıcı girişimcilikle ilgili Türkiye’de ciddi bir
eksik olduğunu düşünüyoruz”
Girişimcilik ve pazarlama üzerine çalışmalar yürüten Demirkaya, üç yıldır İEÜ İşletme Fakültesi'nde
girişimcilik dersleri veriyor. Ülkemizde yaratıcı
girişimcilikle alakalı çok ciddi bir eksiklik olduğunu söyleyen Demirkaya, "Üniversitenin hedeflerine
ve vizyonuna uygun girişimci öğrenci yetiştirecek,
kuluçka merkezimiz olan Embriyonix'te de değerlendireceğimiz projeleri bulmak için bu dersi açmayı uygun gördük. Çünkü bu derste birçok öğrencimizin projesini alıp onların içinden iyi projeleri
devam ettirerek, hem öğrencilerimizin iş kurmasını
sağlamak hem de ekonomiye katma değer yaratmak
istiyoruz.” Öğrencilerin derse ilgilerinin karışık
olduğunu belirten Demirkaya, "Doğal olarak öğrencilerin daha önceden görmediği bir ders olduğu
için ilgileri değişkenlik gösteriyor. Çünkü bu dersin
vizesi ya da finali yok. Uygulamalı bir ders olduğu
için ders esnasında daha çok eğlenip, daha çabuk
adapte oluyorlar” dedi.
“KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitiminden
sonra verdiği bir destek var”
KOSGEB’in öğrencilere verdiği destekten bahseden
Demirkaya, “KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitiminden sonra girişimcilere verdiği maddi bir destek var. Bu üniversiteler ve kurumlarla KOSGEB anlaştı.
Biz de İEU olarak ‘böyle bir ders açacağız, bu derste uygulamalı girişimci olarak
KOSGEB’in eğitim içeriğini vereceğiz, bunun değerlendirmesini talep ediyoruz’
dedik. Ankara’daki merkez KOSGEB de bunu kabul etti. Dersten geçen herkes, bu
destekten yararlanabilir” dedi.
“Hem KOSGEB’in hem de bizim dersin
pozitif bir ayrımcılığı var”
Kadın girişimcilerin az olduğunu ve
çoğalması gerektiğini belirten Demirkaya,
“Anlaşmaya göre otuz bin liralık desteğin
kadın girişimciler için %70'i, erkekler
için ise %60'ı karşılanacak. Bu destek
içinde kira, şirket kurulum masrafları,
mobilya, teknolojik cihazlar var. Şirket
kurulduğunda ne alınması gerekiyorsa
aşağı yukarı KOSGEB bunların hepsini
sağlıyor, tabii ayrıca bir finansman söz
konusu. Devletin bir politikası olarak,
kadın girişimci sayısını arttırılması
isteniyor. Bu temel girişimcilik politikalarından bir tanesidir. Bizde durum
farklı değil; hem üniversite hem Embryonix olarak başlıca amaçlarımızdan
biri budur. Hem KOSGEB’in hem de
bizim, pozitif ayrımcılık görüşümüz var.
Amaç kadın girişimci sayısını arttırmak”
dedi. Uygulamalı girişimcilik dersini ilk
defa alan öğrencilerden biri olan Zeynep
Baytinaz’la sohbet ettik. Konuşmamız
sırasında dersin adının ilgisini çektiğini
söyleyen Baytınaz “Dersle ilgili dikkatimi
çeken ilk şey, sanırım ismi oldu. Dersin
ismi, dersle ilgili beklentimi arttırdı. Tüm

ders boyunca fikirler bulup, onlar hakkında konuşacağımızı düşündüm ve bu çok
ilgimi çekti. Dersi alırken, bu dönem ilk
defa açıldığından dolayı dersle ilgili bir
bilgim yoktu. Açıkcası eğer biliyor olsaydım da bunun kararımda bir değişiklik
yaratacağını sanmıyorum” dedi.
“Dersin uygulanışının son
durumundan memnunum”
İlk defa böyle bir ders verildiği için işleyişinin zaman içinde değiştiğini belirten
Baytınaz, “Dersin işyeliyişinden son
derece memnunum, yeni bir ders olmasının herhangi bir kötü etkisini görmemiş olsam da, öğrenciler olarak biz de
dersin işleyişi hakkında görüşlerimizi
bildirdik.Bu yolla hocamız ve öğrenciler arasındaki iletişimsizliği çözerek
daha güzel bir hale getirdiğimizi düşünüyorum” dedi.
“Dersi almadan once KOSGEB'le olan
anlaşmadan haberim yoktu”
Dersi seçtikten sonra anlaşma hakkında
bilgi sahibi olduğunu söyleyen Baytınaz,
“Dersi almadan önce KOSGEB’le olan
bağlantı haberim yoktu.” dedi.

Faculty of Business offers a new applied
entrepreneurship course. This course teaches to
think different, to solve problems, and to create and
actualize an idea which provides social benefit
The entrepreneurship course which was opened
this year in IUE gives chance the students who
pass the course to set their own business. The
lecturer of the course and Embryonix Director
and Teaching Assistant Taylan Demirkaya told the
course he jointly conducts with KOSGEB Donation and Support Programme to Univers.
“We think there is a serious deficient about
creative entrepreneurship in Turkey.”
Demirkaya conducts studies on entrepreneurship
and marketing and gives entrepreneurship courses
in IUE Faculty of Communication for 3 years.
Demirkaya stated that there is a serious deficient about creative entrepreneurship in Turkey.
He said: “We decided to open this course for to
educate students appropriate for the targets and
vision of IUE and to find projects to evaluate
in our business incubator, Embryonix. We aim
to continue successful projects by taking many
of our students’ projects. We want both to get
our students set up their own business and to
create added value to economy.” Demirkaya also
pointed out that the attentions of students to
the course are complicated. He said: “Naturally,
their attentions differ because they have never
taken this course before. There is no midterm or
final exam in this course. For the course is applied, they have more fun in the course and adapt
more quickly.”
“There is another support from KOSGEB after
the education of applied entrepreneurship.”
Demirkaya talked about the support of KOSGEB to the students and said: “There is another
support from KOSGEB after the education of applied entrepreneurship which is
30000 TL. KOSGEB compromised universities and institutions. In IUE, we will
open a course for this and give the content of education of KOSGEB as an applied entrepreneur. We wanted to evaluate this course and the centre of KOSGEB
in Ankara accepted it. Every student who passes the course can benefit from this
support.”
“Both KOSGEB and our course have a
positive discrimination.”
Demirkaya stated that women entrepreneurs
are few in number and they should increase.
He said: “According to the agreement, the
70% of the 30000 TL support for women and
the 60% of it for men will be afforded. There
are rent, the cost of incorporating, furniture,
and technological devices within this support.
KOSGEB provides almost everything which
is needed the incorporation of the company.
Of course, there is also finance. As a policy of
the state, they want to increase the number
of women entrepreneurs. This is one of the
fundamental entrepreneurship policies. For
example, one of our aims as a university and
Embryonix is this policy. Both KOSGEB
and our course have a positive discrimination.
The aim is to increase the number of women
entrepreneurs.” We had an interview with
Zeynep Baytinaz, one of the students who
took the applied entrepreneurship course for
the first time. She stated that the name of the
course took her attention. She said: “The first
thing that took my attention was the name
of it. The name increased my expectations
about the course. I thought we would find
new ideas and talk about them during the

course and this took my attention. For the
course was opened for the first time, I had no
information about the course when choosing
it. But actually, if I had known it, it would not
change my decision.”
“I am really pleased by latest the
application of the course.”
Baytinaz stated that the teaching of the course
changed in time for this course was opened
for the first time. She said: “I am really pleased by the application of the course. Although
I was not influence badly of the newness
of the course, we, as students, offered some
ideas about the application of the course. The
course started pendant for the lecturer and
students mutually; however, we made it more
beautiful.”
“I had no information about the agreement with KOSGEB before I took the
course.”
Baytinaz told that she learned about the agreement after she chose the course. She said:
“I had no information about the agreement
with KOSGEB before I took the course.
However, I think this is the best experience
ever that would happen to us.”
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Learn sign language, you also may need it someday

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim
Bölümü Yayıncılık Opsiyonu 4. sınıf öğrencileri Hayal
Tanrıöver ve Oğuz Ediz, işitme engelliler için bir
sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında,
işitme engeli olan 14 öğrenciye fotoğrafçılık dersi
veren Tanrıöver ve Ediz, karşılığında işaret dili
öğreniyor

Senior students of Publishing Option of IUE Media
and Communication Department Hayal Tanrıöver
and Oğuz Ediz started a social responsibility project
for hearing impaired people. For the project,
Tanrıöver and Ediz are giving photography lessons to
14 students as well as a family of four adults and in
return, they are learning sign language

Çağlar Üstünbaş
Şive Karataş

The project team aims people without
hearing loss to also get informed about
sign language through the basic educational videos they upload on Sendeogren.org and they expect everyone to be
sensitive about the subject.

S

endeöğren.org sitesine işaret diliyle
ilgili temel eğitim videoları yükleyerek işitme engeli olmayan
kişilerin de işaret dili konusunda bilgi kazanmasını hedef leyen proje
ekibi, bu konuda herkesin duyarlılık
göstermesini bekliyor.
Karşılıklı Eğitim Süreci
Hayal Tanrıöver ve Oğuz Ediz’in hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi,
20 Ekim’de Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu’nda başladı. Proje kapsamında işitme engeli olan, 10-15 yaş arası 14
öğrenciye fotoğraf çekmeyi öğreten proje
ekibi, video çekimi ve kurgu yapımı
konusunda da eğitim vermeyi hedefliyor. Projenin karşılıklı eğitime dayanan
bir süreç olduğunu belirten Ediz, ilk
zamanlar tahtaya yazı yazarak anlaştıklarını ama artık yazıya gerek duymadıklarını, ders verdikleri öğrencilerin
de onlara işaret dilini öğrettiği için bu
şekilde anlaştıklarını söyledi. Öğrencileriyle aralarındaki iletişimin iyi olduğunu
dile getiren Tanrıöver ise, işitme engelli
bireylerin toplum tarafından dışlanmadıklarını hissettikleri sürece herkesle
iyi bir diyalog kurabileceklerini düşündüğünü belirtti. Şimdilik 14 öğrenciye
eğitim verebildiklerini, bu proje bitince
diğer işitme engelli öğrencilerle de bir
araya gelmek istediklerini söylediler.
Eğitim Yetersiz
Proje ekibi, Türkiye’de işitme engellilerin eğitim olanaklarının yetersiz olduğunu, bu bireylerin çok zor şartlar altında
eğitim gördüğünü ve eğitim sisteminin

bu engele sahip bireyler için uygun
olmadığını söyledi. Özellikle üniversite çağındaki işitme engelli bireylerin
yüksek öğrenime geçme oranı oldukça
düşük olması ve işitme engellilere YGS
ve LYS'de ek süre tanınmasının, bu
bireyler açısından önemini belirten
‘Sendeöğren’ ekibi, “Biz de üniversite
çağındaki işitme engelli bireylere verdiğimiz fotoğraf ve video derslerimizle,
onların güzel sanatlar fakültelerine
yönelmeleri için bir zemin hazırlıyoruz” dedi. Türkiye’de işitme engellilere
yönelik okul sayısının az, bu alandaki
öğretmenlerin ise yetersiz olduğunu
belirten proje ekibinin en çok yakındığı konu ise, az da olsa işaret dili bilen
herkesin bu göreve uygun görülmesi
ve devletin bu öğretmenleri yeterince
denetlemiyor olması.
Ünlü İsimlerden Destek Yağdı
Projeye ünlü isimler de duyarsız kalmadı. Murat Boz, Büşra Pekin, Sarp Apak,
Serra Yılmaz, Oğuzhan Uğur ve Gökhan Keser gibi ünlü isimlerin yanı sıra,
Deliha film ekibi ve Mahşer-i Cümbüş
ile f arkındalık yaratmak adına video
çeken Tanrıöver ve Ediz, ünlü isimlerin
projeyi çok önemsediğini ve ellerinden
geleni yapacaklarını söyledi. Kendi özel
hesaplarında da bu videoları paylaşan
ünlüler, projenin geniş kitlelere yayılması konusunda da ekibi destekledi.
Proje kapsamında işitme engelli öğrencilere fotoğraf makinesi almak isteyen ve
bu amaçla internet üzerinden fonlabeni.
com sitesine üye olan proje ekibi, fotoğraf makinesini edindikleri zaman ders
verdikleri okulda bir fotoğraf kulübü
açmak ve bu kulüpte çektikleri fotoğrafları sergilemek istiyorlar.

Reciprocal Education Process
The social responsibility project Hayal
Tanrıver and Oğuz Ediz have created,
set off at Tülay Aktaş School For The
Deaf on October 20th. In the scope
of the project, the team teaches 14
students with hearing disability how to
take photos and they also aim to give
lessons on shooting videos and mounting. Ediz, who says the project is based
on reciprocal education, states that they
used to communicate by writing on a
board but they no longer need to do so
since they can now communicate through sign language which their students
have been teaching them. Tanrıöver
noted that they get along really well
with their students and said hearing
impaired individuals can communicate
well with everyone as long as they don't
feel excluded by the society. Tanrıöver
and Ediz stated that for now they teach
14 students but want to reach out to
other hearing impaired students after
this project.
Education Is Not Enough
The Project team stated that the education opportunities for hearing impaired people are insufficient so they get
educated under difficult conditions and
our education system is not sufficient
for individuals with this disability.
Sendeogren team emphasized on the
importance of the low rate of higher

education among hearing impaired
students at university age and that extra
time should be given in YGS and LYS
exams for hearing-impaired people. "We set the stage for the hearing
impaired individuals at university age
to gravitate towards Faculty of Fine
Arts.".The team highlights on the low
number of schools for hearing impaired people and the incompetence of
teachers. Their biggest complaint is the
fact that anyone with basic knowledge
of sign language is attained to the job
and the government does not supervise
the teachers enough.
Major Support From Celebrities
Celebrities also supported the important social responsibility project.
Tanröver and Ediz who shot a video
for awareness with celebrities like
Murat Boz, Büşra Pekin, Sarp Apak,
Serra Yılmaz, Oğuzhan Uğur and
Gökhan Keser as well as the filming
crew of Deliha and the Mahşer-i
Cümbüş theatre group, noted that
celebrities were sensitive to the project
and that they will do whatever they
can to support it. The celebrities who
will also share the video on their social
media accounts supported the team on
making the video a viral one. In the
scope of the project, the team created
an account on fonlabeni.com in order
to be able to buy cameras for hearing
impaired students. When the cameras are provided, they want to exhibit
their photos at the photography club
they want to establish in the school
they teach at.
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