İTÜ MEZUNLAR KONSEYİ
3. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No :
Tarih
:
Yer
:
Gündem
:

3
02.05.2008
Süleyman Demirel Kültür Merkezi
1.
İTÜ Tanıtımı
2.
“İTÜ”lülük İlkeleri
3.
Birliktelikten Doğan Güç
4.
İTÜ Evi
5.
Öneriler

A. TOPLANTI KAPSAMI
İTÜ Rektörü Faruk Karadoğan görevli olarak yurt dışında bulunduğundan toplantıyı Rektör
Yardımcısı Haluk Karadoğan açmıştır ve yönetmiştir.
3.Mezunlar Kurulu’nun gündemi, 2.toplantıda belirlenen, gönüllü kurulların bu toplantıya
kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktarmak olarak tanımlanmıştır.
Kurullar şöyle oluşmuştur:
1.

İTÜ Anayasa ve Felsefesinin Araştırılması Çalışma Grubu
Başkan ....................................... Faruk Karadoğan (İTÜ Rektörü)
2.Başkan ................................. Orhan Yavuz
Yürütücü .................................. Ülkü Arıoğlu
Üye ................................................... Fikret Keskinel
Üye ................................................... Ersin Arıoğlu

2. Dernekleri Birleştirme Çalışma Grubu
Ülkü Arıoğlu
Orhan Baykal
Haluk Taner
Hüsamettin Kavi
Akad Çukurova
3. İTÜ Tanıtım Çalışma Grubu
Duran Leblebici
Süreyya Karaman
Ender Kılıçoğlu
Ender Güler ..................... (İTÜ Öğrenci Danışma Merkezi Sorumlusu)
Tuğba Küçük ................. (Kimya Fakültesi Öğrenci Temsilcisi)
4. Kampüs Geliştirme Çalışma Grubu
Ender Kılıçoğlu
Orkun Günen
Hikmet İskender.......... (İTÜ Beden Eğ. Ve Spor Böl. Bşk.)
Esin Ekmekçi ................... (İşletme Fakültesi Öğrencisi)
1.Gönüllü grup çalışmasını yapmış, Yürütme Kurulunun kritiklerini alarak raporunu
hazırlamış ve İTÜ 3.Stratejik Planlama Paydaş Değerlendirme Toplantısına bilgi olarak
sunmuştur.
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Diğer gönüllü grupların çalışmaları henüz sürmektedir.
3.Mezunlar Kurulunda, 1. Grubun hazırladığı Rapor Mezunlar Kurulunun görüş ve onayına
sunulacak, diğer çalışmalar hakkında bilgi verilecek ve geliştirmek için görüş alınacaktır.
B. GÜNDEM
1. İTÜ Tanıtımı Mezunlarla İlişkilerden Sorumlu Erkin Nasuf, “Mezunlarla İlişkiler Ofisi”nin
çalışmaları ve “Mezun Kartı” uygulaması hakkında bilgi vermiştir. Bugün ofisin data
havuzunda 21.000 canlı e-mail adresi vardır ve 2000 mezun kartı verilmiştir.
2. İTÜ’lülük ilkeleri İTÜ Mezunlar Kurulunun Yürütme Kurulu Başkanı Ülkü Arıoğlu
tarafından açıklanmıştır.
Ülkü Arıoğlu, İTÜ Anayasa ve Felsefesi adının çalışma sırasında “İTÜ Felsefe ve
İlkeleri” olarak tanımlandığını öncelikle ifade etmiştir.
Konuşmanın başında, Mezunlar Kurulu’nun, Rektörümüz Faruk Karadoğan’ın tüm
mezunları üniversite çatısı altında birleştirmenin yararlı ve gerekli olduğuna inancından
doğduğu bir kere daha hatırlatılmıştır.
Üniversitemiz bu dönemde stratejik planlama ile çalışmaya önem vermiştir.
Üniversitemizin hedef, vizyon ve misyonunu belirlerken mezunlarının görüşünü de
toplamıştır. Çalışma Grubu da İTÜ’lülük ilkelerini belirlerken, 21. yüzyıl için İTÜ’yü hangi
sorumlulukların beklediğinin bir özetini raporunun başına koymuştur.
Aşağıdaki katkılarla düzenlenecek Rapor, son onay ve uygulama için Rektörümüze
sunulacaktır.
Toplantıda üretilen görüş ve öneriler şöyledir:
•

Haluk Karadoğan
Rapor içeriği çalışmalarımızla üst üste düşmektedir. Şu bilgileri vermek isterim:
Ülke eğitim programlarının bütünsel bir bilinçle yenilenme önerileri eğitim şuralarına
katılarak yapılmıştır.
Merkez laboratuarlarımızı geliştirmek için çalışıyoruz. Sanayi desteği eksik kaldığı
için mevcut laboratuarları ekonomik işletemiyoruz.
Ancak 3.seviyede akreditasyonu olan yazılımlar ihraç edilebilir hale geliyor.
Rektörümüz şu anda Carnegie Melon Üniversitesi ile “Software Engineering”
konusunda bir anlaşma yapmak üzere Amerika’da bulunmaktadır.
Meslek içi eğitim alanında, endüstriden istek geldiğinde lisans-üstü programlar
açılabilir.
Araştırma görevlilerine imkânlar vermek ve 40.000 Ar-Ge sorumlusu yetiştirmek için
planlamalar yapılıyor.
Uzaktan eğitim alt yapısını kurduk.
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•

Fikret Keskinel
Mezunlar Kurulu ile Üniversite Sorumluları arasında çalışmaların paylaşılması çok
memnuniyet verici. Bilgi alışverişi yaşıyor ve gelişiyor.
Araştırmacıların yetiştirilmesi üniversitemiz için çok önemli. Çok memnun oldum.

•

Haluk Karadoğan
Üniversitede kurumsal kalite çalıştayı (İTÜDEK) yönetim, alt yapı, akademik
çalışmalar gibi her konuda sorunları inceliyor, 75 performans ölçütü ortaya koydu ve
bunları sürekli değerlendiriyor.

•

Erkin Nasuf
İTÜ tüm üniversitelere nasıl önderlik edecek? Çevreye uyuma ve kaynakların doğru
kullanılmasına ait kayıtlar da Üniversitenin 2.sorumluluğu maddesine girmelidir. Bir
de alt yapı ve düşünce olarak uluslar arası üniversite olmamızın gerekliliği de
vurgulanmalıdır.

•

Reşat Baykal (Eski Rektör)
Rehberlik merkezinde çalışanların bilinçlenmesi ve sayılarının artması gereklidir.
Mesleğin diploma dışında sınavla değerlendirilmesi önemli. Bunun hayata
geçirilmesi için ne yapılmalıdır?
6.madde biraz daha açılmalıdır.

•

Duran Leblebici
ABET ve İngilizce eğitim ders programlarını zayıflatmıştır. İTÜ’nün ayrıcalığı neler
olmalıdır? Buna göre ders programları geliştirilmelidir. Bizde öğrenciler kendilerini
iyi yönlendiremiyor. Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği bir türlü işletilemiyor.
Üniversite içe dönüklükten kurtulmalı. Ülkeye açılma zamanı. Sosyal etkinlikler de
artmalı. Bu Mezunlar Kurulu toplantılarına bile katılım azalıyor. Bu sağlıklı değil.

•

Doğan Hasol
Rapor bu toplantıda nasıl değerlendirilecek. Yöntem tanımlayalım. Toplantıda
gençler yok. Bu nasıl sağlanacak? “En büyük Üniversite” tanımı neye göre?

•

Alim Şadan
5.maddede 5∼10 yılda bir meslek yeterlik sınavı nasıl olacak? Üniversitenin
diploması yetersiz mi? “Statik yazılımları” konusunda üniversite destek vermeli.

•

Bisulay Utku
İlkeler güzel dilekler gibi. Mezunlar arasında bunlara uymayanların olduğunu
biliyoruz. Dış ortam ideal değil. Uygulama zor, nasıl yapılacak?

•

Reşat Baykal
Öğretim üyeleri için de bir etik çalışma yapılmalı. Üniversite etik ve atık konularına
odaklanmalı.

•

Süreyya Karaman
İTÜ kısaltması Teknik Üniversite yerine bence geçmiyor. Bunu bir düşünelim.
Teknik Üniversiteli olmayı kaybetmeyelim.
Yurt sayısını arttıralım. Çocukları tarikatlara kaptırmayalım. Ülkemizde Üniversite
sınavlarına hazırlanacak imkânı bulamayacak yetenekli çocukları İTÜ’ye nasıl
kazandırabiliriz? İTÜ’de kurumsal bir yapı bu anlamda oluşturulabilir mi?

•
•

Saim Oğuzülgen
Disiplinli, ilkeli mezun yatılılıkta daha kolay eğitiliyor.
Alp Özeren
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Mezunlar Kurulu, Konservatuara medya desteği sağlayabilir mi?
•

Dr. Arnold Hornfeld
Anadolu Üniversitesi çok büyük. Açık öğretimle bu büyüklük artıyor. ODTÜ’lü dil
biliyor, ufukları daha açık. Bunlara göre “en büyük üniversite” iddiasını
değerlendirelim. Yabancı üniversitelerle (mesela Berlin üniversitesi) işbirliği yapılmalı.
Çevre genişletilmeli.

3. Birlikten Doğan Güç
Dernekleri Birleştirme Çalışma Grubu olarak Haluk Taner bilgi verdi. İTÜ’de mevcut
sınıf arkadaşlığının, okul arkadaşlığına dönüşmesi için mezun dernekleri öncelikle
İstanbul ve Ankara dernekleri bir şekilde birleşmelidir.
Dernek Genel Kurulları, 50 ∼ 60 üye ile yapılıyor. Merkezi İstanbul’da tek dernek olmalı
ve “İTÜ EVİ” bu dernek tarafından yönetilmelidir.
Görüşler:
•

Süreyya Karaman
Ben mimarım. İTÜ Mezunları olarak her sınıf bir dernek gibi çalışır.
İş üretelim, birleşme sonradan gelir. Ama birleşmeye inanıyorum ve destekliyorum.

•

Alim Şadan (Antalya İTÜ Dernek Bşk.)
Birleşmeden yanayım. Hepimiz birleşmeyle güçleniriz.

•

Orhan Baykal (İstanbul Mez. Dern. Bşk.)
Birleşme için henüz erken. İlerde Konfederasyon biçiminde birleşme olabilir.

•

Duran Leblebici
Yaşlılar derneği gibiyiz. Ne kadar üye gençtir?

4. İTÜ Evi Tanıtımı
Proje, mimar Levent Aksüt rahatsız olduğu için Ülkü Arıoğlu tarafından tanıtıldı.
İTÜ Evi yeri kampüsün boğaz manzaralı, çam korusu yanında belirlenmiştir.
“L” biçiminde, 3 katlı, yaklaşık 3000 m2 bir alanı kapsayacaktır. İçinde 300 kişilik bir
yemek salonu, yönetim ve küçük toplantı odaları yer alacaktır. Yeterli depo ve servis
alanları ile 2 asansör bulunacaktır.
Mimarisi Levent Aksüt tarafından yapılmaktadır. Program için bir işletmeci ile birlikte
çalışılmaktadır.
Stratejik planın yerleşke ile ilgili değerlendirmesinde, paydaş görüşü olarak
“İTÜ EVİ”nin yerleşkede yer alması ve mezunun, öğrencinin ve üniversitesinin
yakınında olması kabul görmüş ve planlamaya girmiştir.
5. Öneriler
•

Süreyya Karaman’ın İzmir Mezunlar Derneği’nin öğrencilerle yapılan çalışmalarını
örnek çalışma olarak sunması önerildi. Gerçekten içten olunca ne kadar güzel
çabaların ortaya çıktığı görüldü.

•

Alim Şadan, tüm İTÜ’lüleri Antalya’da Ekim ayında toplanmaya davet etmek
istediğini belirtti, Üniversite ve Mezunlar Kurulundan bu konuda destek istedi.
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Mezunlar Kurulu’nun Ekim toplantısının da bu çerçevede yapılabileceğine işaret
etti.
•

Şenol Utku, bu toplantıya bir amaç gerektiği, mesela İTÜ’lü öğrencilere burs verme
olabileceğini belirtti.

•

Haluk Karadoğan, mevcut burs bütçesinin yeterli olduğu ama “Araştırmacı
Yetiştirme veya Araştırma Gücüne Katkı” gibi bir amacın daha yararlı olduğunu
açıkladı. Yürütme Kurulu’nun bu düşünceyi projelendirilmesi için Ülkü Arıoğlu’na
görev verildi.

•

Arnol Hornfeld, yakın gelecekte enerji ihtiyacının artacağı, kaynakların azalacağını
vurguladı. Bunun için enerji kullanımında tasarrufun öne çıkacağını belirtti. Yapılara
enerji karnesi verilmesinin gündeme geleceği, bunun için üniversitenin enerji
akreditasyonu ve değerleme şirketlerinin çalışma esaslarını belirlemede önderlik
yapabileceğini önerdi.

•

Süreyya Karaman, İzmir’de İTÜ’nün şube açmasını, bunun için 290 ha bir alanın
tahsis edilebileceğini belirtti. İTÜ tanıtım felsefe ve malzemesinin iyileşmesinin altını
çizdi.

•

Duran Leblebici, uzaktan eğitim gelişmeli, Anadolu ve Türkî Üniversitelere yayın
için bir alt yapı kuruldu. Şu anda şirket toplantılarına hizmet veriyor.

•

Reşit Öz, Rektör başkanlığında dernekler toplanırsa birleşme hemen olur.

•

Metin Kaya, birleşme için çalışılmalı. İlkelerde etik ve erdeme yer ayrılması çok
önemli.

•

Fikret Keskinel, Felsefe ve İlkeler Raporunun yazılmasına emeği için Ülkü
Arıoğlu’na teşekkür etti.

KATKI ve ÖNERİLERE CEVAP
Haluk Karadoğan ve Ülkü Arıoğlu tarafından görüşlere cevap verildi.
“İTÜ’lülük İlkeleri Raporu”nun bu kuruldan onay beklediği tekrar açıklandı. Oy çokluğu ile kabul
edildi. Açıklanan görüşler rapora eklenecektir. Rapordaki ilkelerin öğrencilere, üniversite eğitimi
sırasında, hem üniversite hem de Yerleşkede yer alacak İTÜ EVİ vasıtasıyla düzenlenecek
etkileşimli çalışmalarla mezunlar tarafından aktarılacağının (aktarılması gerektiğinin) altı çizildi. Bu
yüzden mezunların tek çatı altında toplanmasının, İTÜ EVİ’nin yerleşkede inşa edilmesinin ve
mezunlar tarafından yönetilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Gelecek toplantının daha yüksek katılımla yapılması temennisinde bulunuldu (Mesai, ders ve
imtihan zamanına denk gelmesi genç mühendis ve öğrenci katılımını güçleştiriyor).
Toplantı sırasında Rektörümüz Faruk Karadoğan telefon ederek çalışmalarımızda başarılar
diledi, aynı zamanda Carnegie Melon üniversitesi ile çalışmaların çok olumlu gittiğini ifade etti.
Ekleri:

1. İTÜ Felsefe ve İlkeleri Raporu (görüşlere göre düzeltilmiştir)
2. İTÜ Öğrenci Danışma Merkezi Raporu
3. İTÜ Birliği Derneği İzmir Şubesi Çalışma Raporu
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