İTÜ MEZUNLAR KONSEYİ
4. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No

:

4

Tarih

:

19.11.2008

Yer

:

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Saat

:

1000 - 1200

GÜNDEM:
1. Rektörümüz Sn. Muhammed Şahin’in Mezunlar Kurulu ile tanışması ve İTÜ’nün yeni hedefleri
doğrultusunda Mezunlar Kurulundan bekledikleri.
2. Mezunlar Kurulu’nun 1. çalışma döneminin kronolojik değerlendirilmesi ve son 6 aylık hedefleri:

1.

a.

İTÜ mezunlarının okullarına aidiyetinin güçlendirilmesi

b.

Mezunlarla ilişkiler ofisinin çalışma prensiplerinin gözden geçirilmesi, İstanbul Derneği ile
işbirliği, İstanbul Mezunlar Derneği üyelerinin adreslerinin güncellenmesi

c.

Mezunlar Yürütme Kurulu’nun önündeki 6 ayda SDKM’de 2 aktivite düzenlemesi

d.

Öğrenci kuruluşları ile işbirliği

Gündeme göre Rektörümüz Sn. Muhammed Şahin kendini tanıttı, üniversite başarısı ne
olmalının tanımını yaptı ve hedeflerini açıkladı.
«•

Üniversitenin 2 başarı kriteri vardır:
- Uluslararası yayın sayısı ve
- Gerçekleşen Ar – ge bütçesi
Geçen dönem bu iki konuda da geri kalınmıştır. Ben bunları ileri götüreceğim. 4 yılın
sonunda beni bu sayısal değerlerle değerlendirin.

• 3 ay içinde Yaptıklarım :
- Internet hızını 2 katına çıkardım.
- Öğretim üyelerinin teknik ve donanım altyapı (bilgisayar, yazılım, masa, iskemle, dolap vb.)
isteklerini saptadım. Tüm istediklerini verdim ve vereceğim.
- Eksikliklerini gidererek laboratuarı güçlendirdim.
- DPT ve Tübitak araştırma bütçelerini yükselttim.
- İTÜ İleri Araştırma Merkezi kuruluyor.
- Bu yıl bütçe artışım ODTÜ’den yüksek. Bunu devlete kabul ettirdim.
- Türkiye Bilişim Vadisi İstanbul’da kuruluyor. İşin yapımının İTÜ Teknokent’e verilmesini
sağladım.
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- Çeşitli Dekan ve Müdür atamaları yaptım. Sadece bir memuru görevinden aldım.
Sekreterlerim de dahil, diğer hiçbir personeli görevden almadım. Sekiz yeni Dekan
atadım, bunlardan üçü bayan. Ayrıca yeni atadığım üç rektör yardımcısından biri de
bayan.
- İnşaat ve Denizcilik Fakültesi Dekanları hanım’dır.
- İTÜ Yönetim Kurulu’nda ilk defa 5 hanım üye var.
• Projelerim :
- 2500 kişilik yurda ihtiyaç var.
- Lojman sorunum var. TOKİ ile de çalışıyorum. Ben öğretim üyelerinin memnuniyetine
önem veririm. O mutlu ise öğrenci başarısı yükselir.
- Teknokent büyüyecek. Ayazağa ve Florya inşaatları yapılacak.
(Arı Teknokent 2002’deki kuruluş hedefinin henüz oda birini gerçekleştirebilmiştir.)

- Uzun süreli yurtdışı desteği başlayacak. Öğretim Görevlileri doktoralarını yurtdışında
yapabilecek.
- Yayın desteğini yeniden başlatacağım.
- Üniversite master planı hazırlanıyor. Kampüs yapılaşma komitesi kurdum. Kararları onlar
verecek. Yatırım için devlet desteği aldım.
- Öğrencilere maddi yük yüklemeyecek tedbirleri aldım. Yemek ücretini attırmadım.
- 4 yıl sonra tüm bunlardan bana hesap sorun.
- Kaynak için İTÜ Gelişim Vakfı ve Kültürel A.Ş. arkamda. İTÜ Vakfı yeteri kadar değil.
(Verimli çalışabilmek için her iki vakfın da başkanı ben olmalıyım.)

• Ben Kimim
- 14 uluslararası yayınım var.
- Çok sayıda tebliğim var.
- Araştırma bütçem yüksek.
- Hayattaki 4 Rektörümün hepsinden yararlanmak isterim.
Üniversitemde huzur istiyorum. Bunu sağlamak da esasen benim görevim. »
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2. İTÜ MEZUNLAR KURULU / Yürütme Kurulu Başkanı Ü. ARIOĞLU’nun BİLGİLENDİRME
KONUŞMASI
Sayın Rektörler, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve
İTÜ Mezunlar Kurulu’nun Değerli Üyeleri
4. Mezunlar Kurulu toplantısına hoşgeldiniz. İTÜ Mezunlar Yürütme Kurulu Başkanı olarak
öncelikle sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.
Bu 4. Toplantımızın 2 amacı vardır.
1. Rektörümüz Sn. Muhammed Şahini yakından tanımak ve bizim çalışmalarımızın da kaynağı
olacak, onun çalışma dönemindeki hedeflerini öğrenmek.
2.

Bundan önceki 1,5 yıllık sürede yaptıklarımıza kısaca göz atma ve gündemde belirlenen
hususlarda ortak görüşlere ulaşmak.

Sözlerimin başında kuruluşumuz ve kurumsal devamlılığımızın kaynağı olan Rektörlük düzeyinde
aldığımız gücümüzü kısaca özetlemek istiyorum.
Bildiğiniz gibi geçen dönem Rektörümüz olan Sn. Prof. Dr. Faruk Karadoğan, üniversitemiz için
akademik ve yönetimsel birçok olumlu faaliyetinin yanında İTÜ Mezunları ile üniversite arasında,
geniş bir tabana yayılan güçlü bir ilişkinin kurumsal yapısını da başlatmıştır. Geçen dönem icraatı
içinde biz mezunları ilgilendiren önemli bir olaydır bu hareket. Dünya üniversitelerinde önemli bir
güç olan Alümni organizasyonu artık İTÜ için de başlatılmıştır. Doğrudan Rektörlük düzeyinden
kurumsal olarak desteklenen bu hareket Türkiye için de bir ilktir.
Bugün bu toplantıda önemle altını çizmek istediğim diğer bir husus ise içinde bulunduğumuz
dönemi yönetmek üzere görevi devralmış Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Muhammed Şahin’in
kendinden önce başlatılan mezun hareketinin aynen devam etmesinin gerekliliğini benimsemiş
olmasıdır. Umuyoruz ki Sn. Şahinde üniversitemiz için önemli işler yapacaktır. Bunların yanında
mezunlarının birliğine de gereken önemi vereceğini Mezunlar Kurulu Başkanı olarak bu toplantıyı
gerçekleştirmek için tüm desteğini arkamıza koyarak göstermiştir. Bu da sadece üniversiteler için
değil Türkiye için önemli bir yaklaşımdır. Kurumsal devamlılığa duyulan saygının, kurumların
yaşatılmasına olan inancın kuvvetli bir göstergesidir.
Burada her iki Rektörümüze mezunlar adına İTÜ’lülük adına derin teşekkürlerimi ve takdir hislerimi
ifade etmek isterim.
Değerli Kurul Üyeleri;

 1. Mezunlar Kurulu 21 Mart 2007’de ilk toplantısını yapmış; kuruluş amaç ve hedeflerini

belirlemiştir. Kendi adına 2 yıl için sürekli çalışmayı üstlenecek bir Yürütme Kurulu’nu
görevlendirmiştir.

 2. Mezunlar Kurulu 19 Ekim 2007’de toplanmış Yürütme Kurulunun Rektörlük onayını alarak

hazırladığı “İTÜ Mezunlar Kurulu Çalışma Esaslarını” kabul etmiştir. 2. Mezunlar
Kurulunda onaylanan Çalışma Esasları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından da 19
Ekim 2007 tarihinde kabul edilerek 22 Ekim 2007’den itibaren yürürlüğe girmiştir.
2. Mezunlar Kurulu 4 gönüllü çalışma grubu oluşturmuştur. Bunlar:
a) İTÜ’lülük Felsefe ve İlkelerini Belirleme Kurulu
b) İTÜ Derneklerini Birleştirme Kurulu
c) Kampüs Olanaklarını Geliştirme Kurulu
d) İTÜ Tanınırlığını Geliştirme Kurulu
3/8

 3. Mezunlar Kurulu 2 Mayıs 2008’de toplanmıştır. Bu toplantıda İTÜ’lülük Felsefe ve İlkeler
Raporu onaya sunulmuş kabul edilmiştir. Raporun başında Mezunlar, nasıl bir İTÜ istediğini
ve üniversitelerinden gelecek için hangi beklentilerinin olduğunu da ortaya koymuşlardır.
Mezunlar Kurulunun üniversiteleri için benimsediği ilkeler, İTÜ stratejik planlarında da göz
önüne alınmıştır.
Diğer kurullar ise çalışmalarını bir rapor hazırlayacak düzeyde ilerletememişlerdir.
Toplantımızın sonunda bu konuya istek ve dilekler bölümünde değinebiliriz.

 4. Toplantımız Rektörümüz Muhammed Şahin’in başkanlığında yeni İTÜ hedefleri hakkında
bilgilendirilmemiz ile başlamıştır. Bugünkü hedefimiz gündemimizdeki konuların birlikte
tartışılarak değerli görüşlerinize ulaşmaktır.

a)

İTÜ mezunlarının okullarına aidiyetlerinin arttırılması için neler yapılabilir?

b) Mezunlar Kurulu İTÜ’ye aidiyeti arttırma adına nasıl çalışmalıdır? Bu konuda Yürütme
Kurulu Üyemiz Haluk Taner’in görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.
c)

Mezunlarla ilişkiler ofisi çalışmalarını etkinleştirmek adına İstanbul Mezunlar Derneği ile
işbirliğini arttırmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Gerek mezun adreslerinin
güncellenmesi ve sürekli arttırılması için iki kuruluş neler yapabilir? Yeni üye
kayıtlarında mezuniyet törenlerinde nasıl hareket edilmelidir? Mezun kartı ile Mezunlar
Derneği Üyelik kartı birleştirilmeli midir? Ve bunun gibi başka sorular ile çözümleri
hakkında ortak görüş oluşturabilir miyiz?

d) Mezunlar Yürütme Kurulu, önümüzdeki 6 ayda SDKM’de 2 toplantı düzenlemeyi
planlamıştır. Bu çalışma ile gündemde ayrı bir madde olan öğrenci kuruluşları ile işbirliği
bu faaliyetlerinin içinde yerine getirilmiş olacaktır.
d.1) Maçka İTÜ Vakfı, Mühendishane, Vakıf Tepe ve Kampüs içindeki İTÜ’ye ait sosyal
alanların mezunlar tarafından daha etkin ve daha yoğun olarak kullanılması için bir
değerlendirme toplantısı yapılmak istenmektedir. Vakıf ve Dernek yöneticileri ile bu
sosyal alanların yöneticilerinin katılımı, Mezunlar Kurulu’nun ilgili üyeleri ile geniş
çaplı bir toplantı yapılması düşünülmektedir. Birlikteliğin sinerjisi artık somut
projelerde ortaya çıkmalıdır. Tabii mezunları bir araya getirmek, üniversite ile
mezunu yakınlaştırmak yanında mezun ile öğrenciyi bir araya getirmek esas
amacımızdır.
d.2) Üniversitemizde 100’ün üzerinde öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir. Bütün
kulüplerin yöneticileri ile Mezunlar Derneği’ni temsil edecek bir grubun ortak bir
FORUM yapmasının birçok yönden yararlı olacağını düşünüyoruz.
Böylece mezunlar öğrencileri yakından tanıyacak, öğrenciler de mezunları.
Öğrencilerin mezunlardan burs ve staj olanakları yanında başka ne beklentileri
olduğunu doğrudan öğrenebiliriz. Bu da bizim birleştirmeci rolümüzü bu konuda da
somut projelere dönüştürebilir.
e)

İstek ve dilekler, yeni gönüllü kuruluşlar oluşturulması hakkında görüşleriniz?

Hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Ülkü Arıoğlu

19 Kasım 2008 / SDKM
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DİĞER KONULAR VE GÖRÜŞLER:
2a) İTÜ’ye aidiyetin arttırılması?
•

Ülkü Arıoğlu (İTÜ Mezunlar Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı)
“İTÜ mezunlarında, üniversiteye karşı geniş tabana yayılan ilgi yaratılmalı. Bunun için
küçük de olsa geniş tabanlı bağışların teşvik edilmesi ve gençlere yönelik sosyal, kültürel
faaliyetlerin hayata geçirilmesi yararlı olur”.

«•

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer
- İlk kez kurula davet ediliyorum.
- Üniversitenin kendi kendisine kurallar set etmesi anlamsızdır. Değeri de yoktur. Uluslar
arası kriterlerle konuşan bir rektör görüyorum.
- Uluslar arası düzey için değişim gücü lazım. İTÜ de bu vardır ve geçmişte ispatları vardır.
- Reform ve karşıtları her zaman olur.
- 2003 de ilke 2000 den 300 öğrenci alırken bu yıl 35 kişi aldık. Abet’i kullanmayınca
kaybettik.
- Mezunlarla ilişkiler Kemal Kafalı zamanında başladı ve benim dönemimde ilerlettim.
Benim dönemimde mezunlarımızdan 80 milyon dolar bağış topladık.
- Eğer kurumunuzla gurur duyuyorsanız aidiyet duygusu gelişir. Muhakkak giriş puanını
yükseltmeliyiz.
- İTÜ aidiyetinin temel kaynağı Gümüşsuyu yurdudur. Geçen dört yılda yurt yapılmadı.
- Mezunlarla boş toplantılar yapmanın bir anlamı yoktur. Biz odak toplantılar yaptık.
- Abet akreditasyonu çok önemlidir. Biz bunu başarmıştık. Yeni rektör de Mehmet
Demirkolu bu göreve atayarak önemli bir adım atmıştır, kutluyorum. Ülkü hanımın abet
eleştirisine katılmıyorum.
- Mezun dernekleri rektör odaklı olmamalıdır, gereğinde rektörü eleştirebilmelidir.
- Bağış çok önemlidir. Rektör bana yetki verirse, yine toplarım
- Toplantı tutanak zincirleriyle iş yapılmış sayılmaz.
- Eskiden burslarımız İTÜ’nün kontrolündeyken şimdi belediyenin vs. kontrolüne geçti.
- Teknokent için kampus içindeki arazi tahsisimiz 200.000 m2 iken şimdiye kadar bunun
sadece 25.000 m2 sini kullanabildik. Buna rağmen Türkiye’deki tüm patentlerin 2/3’ü arı
teknokent’ten çıkıyor.
- Ben İTÜ vakfına rektör olduktan altı yıl sonra başkan olabildim. Rektörlüğüm bitince de
hemen istifa ettim. Devam eden bir projesi yoksa Faruk Bey de vakıf başkanlığından istifa
etmelidir.
- Konsey çalışmalarına 2005 yılında başlamışsınız. Bir tüzel kişiliğiniz var mıdır?
- Çeşitli çalışma grupları oluşturmuşsunuz. Bunları anlamlı bulmuyorum.
- İTÜ anayasasına gerek olduğunu düşünmüyorum. 235 yılda bu yazılı olmaksızın
kendiliğinden oluşmuştur zaten.
- Dernekler birleşmemelidir. Çeşit zenginliktir. Bağımsız olmalıdır, kendileri isterlerse birlikte
hareket edebilir veya birleşebilirler.
- Tanıtım grubu işe yaramamış.
- Kampüs grubunda mimar olmalı.
»
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« •

Ülkü Arıoğlu (cevaben) :
Mezunlar kuruluna davetleri bu kurulun başkanı olması sıfatıyla rektörümüz yapar.
Tüzüğümüz gereği bütün eski rektörlerimiz kurulumuzun doğal üyesidir. Size de mutlaka
davet yapılmıştır.
- ............................ Biz mezunlar kurulu olarak sadece bir tavsiye makamıyız. Herhangi bir
yaptırım gücümüz yoktur ve bunu da zaten istemiyoruz. Gerek mezunlar kurulu gerekse
yürütme kurulu olarak kimsenin adamı değiliz. Biz üniversitemiz yararına gördüğümüz
şeyleri ortaya koyuyor ve tavsiye ediyoruz. Uygulayıp uygulamamak ilgili kurumlara
kalmıştır.
- ............................ Üniversite yönetimimiz, büyük parası olan İTÜ’lüler yanında geniş
mezun kitlelerine de açılmalıdır. Yapılan büyük bağışlar yüzünden bağımlılık
yaratılmamalıdır.
- ............................ Geçen toplantıdaki abet ile ilgili eleştiri benim tarafımdan değil, bir
başka kurul üyemiz tarafından (ETA vakfı başkanı Sn. Prof. Dr. Duran Leblebici) yapılmıştır.
Tutanaklarda
» mevcuttur.

•

Saim Oğuzülgen (İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Sosyal Yardım Vakfı Başkanı)
“ Biz Denizcilerin, 7 sivil toplum kuruluşu var. Ama biz İTÜ ile birlikte olmak istiyoruz.
İTÜ’de tüm dernek ve Vakıflar eşgüdümlü olmalı. Çünkü bu sinerji yaratır.”

•

Alp Özeren (İTÜ Konservatuar Mezunlar Derneği Başkanı)
“ İTÜ Konservatuar Mezunları artık öğretmen olamıyor, bu haksızlığın giderilmesi için bize
yardım edebilir misiniz.”

•

Sürreyya Karaman (İTÜ İzmir Yüksek Mühendisler Birliği Derneği Başkanı)
“1118 İTÜ’lü Bursiyerim var. Öğrenci Konseyi Başkanı ve Yardımcısı benim öğrencilerim.
İyi öğrencinin İTÜ’ye girmesi için teşvikler yapılmalı”
Mezunlar Kurulu’nun etkinliğinin artması için ne yapılmalı?

2b)
•

Haluk Taner (Mezunlar Yürütme Kurulu ve İTÜ Mezunlar Derneği Yön.Krl. Üyesi)
“ Mezunlar Kurulu’nun verimli çalışması önemli. Bunun için Rektörlük, İTÜ Mezunlar
Derneği, Ankara İTÜ’lü Mühendisler Birliği Derneği, İTÜ Vakfı ve İTÜ Geliştirme Vakfı
Kurula destek olmalıdır. Hatta birlikte çalışmalıdır. Bunun için Mezunlar Yürütme Kurulunda
temsilcileri olmalıdır. Amaç üniversitemize maddi – manevi destek sağlamaktır. 60.000
yaşayan mezunu olan kurumun mezunları ile ilişkisi mutlaka güçlenmelidir.”

•

Doğan Hasol (Yapı Endüstri Merkezi)
“ Rektörlük tarafından davet edildik. Amacımız üniversitemize destek vermek. Hayatımı 2
kuruma, Galatasaray Lisesi ve İTÜ’ye borçluyum. Galatasaray Lise ve Üniversitesi Dernek
ve Vakıfları ile güçlüdür. G.S’nin Birleştirme Kurulu vardır ve bu gücü sağlar. İTÜ Mezunlar
Kurul’u da böyle olmalıdır. Gerekirse Kurul yeniden yapılandırılır.”

•

Prof.Dr. Taner Derbentli (Makine Fakültesi Dekanı)
“ İTÜ Mezunlar Kurulu ve Yürütme Kurulu’na teşekkür etti. Birleştirici çalışmaların yararlı
olduğunu söyledi ve gayretleri kutladı. İTÜ için eş güdüm önemlidir, buna da ihtiyacımız var
dedi. Kendisi Kanada’dan mezun, bu okulundan heryıl bir zarf aldığını, zarfın içinden
üniversitenin haber bülteni ve bir de bağış makbuzunun çıktığını belirtti. İTÜ Mezunlar
Kurulu’da bu geleneği başlatabilir dedi”.
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•

Hayzuran Hasol (Yapı Endüstri Merkezi)
“ Mezunların maddi ve manevi aktif katılımcılığı önemli. Gençler hayat gailesi içinde buna
zaman bulamıyorlar. Onları çekecek projeler olmalı. Mesela: Mesleki geliştirme ve sosyal
imkanlar gibi…”

•

Sürreyya Karaman (İTÜ İzmir Yüksek Mühendisler Birliği Derneği Başkanı)
“İTÜ’ye girişin ortalaması 20817’nci sıradadır. Bu düşük başarıya dikkat çekilmeli ve
arttırılma çareleri bulunmalıdır. İTÜ Kıbrıs Kampüsü verimli olmayabilir. İTÜ İzmir Kampüsü
için yer bulduk. Bu konuya Rektörlük nasıl bakar? Bu yıl İTÜ’ye giren en yüksek puanlı kişi
benim öğrencim. Bornova İTÜ’ye en çok öğrenci gönderen benim bölgemdir. 400 civarında
öğrenci İTÜ’yü tercih etti. Rektörümüz öğrencilerle şahsen ilgileniyor, buna da teşekkür
ederim. Öğrenci birliklerini destekleyelim. Üniversitemde Felsefe ve Sosyoloji Bölümünün
açılmasının yararlı olacağını düşünüyorum.”

•

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer
“Başarılı öğrenci almak için şok metodlar bulunmalı. Bu sene Kadir Has üniversitesine ilk
100’den öğrenci almak için, öğrenciye 50.000 TL başarı primi ve 2.500 YTL/ay tam burs
verilmesini sağladım. Yararı oldu. 20 öğrenci aldık. Mezunlar Kurulu’na somut bir proje
verelim. Para toplasın ve İTÜ’ye başarılı öğrenciyi çekmek için prim versin”.

•

Saim Oğuzülgen (İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Sosyal Yardım Vakfı Başkanı)
“ Üniversiteye parayla öğrenci mi alacağız? Bu İTÜ’ye yakışmaz. Bunun yerine yatılılıktaki
olanakları arttıralım. Çünkü yatılılık bağlılığı arttırır. Okuldan sonra iş garantisi ve ücretin
yüksekliği girişi yükseltir.”

•

Onur Varol (İTÜ Öğrencisi: Elektronik 3. Sınıf Öğrenci Birliği 2. Başkanı)
“ Bölümlerin kontenjanını arttırarak puanı düşürmeyin. Liselerden gelen öğrenciler çok
zayıf, eğitim sürecinde pek bir şey öğrenememiş. Onları başarılı kılmak için şimdi onlara
kurs yapıyoruz.”

3. SONUÇ:


Kıbrıs’ta İTÜ’nün bir kampüsü açılacak. Bu bir devlet politikasıdır.



Nisan toplantısına Mezunlar Kurulu yapısı yenilenecektir (Gençleştirmek ve öğrenci katılımı).



Nisan 2009’a kadar SDKM’de öğrenci kulüplerinin tümünü toplayarak mezun - öğrenci
birlikteliğinden neler yaratacağımızı saptayacağız ve SDKM’de İTÜ sosyal mekan
yöneticileri ile ortak bir toplantı ile mevcut alanların daha etkin kullanımını sağlayacağız.



Yeni dönemde Yürütme Kurulu’na dernek ve vakıf temsilcisi üyelerin ve öğrenci
temsilcisinin katılımını sağlayacağız.



İstanbul’daki en iyi 20 liseye İTÜ tanıtımının yapılmasını sağlayacağız. İlk 1000’den
İTÜ’yü tercih edene tam burs verilmesinin kaynağını bulacağız.



Mezunlarla ilişkiler ofisi ve İTÜ Mezunlar Derneğinin birlikte çalışmasıyla mezun
adreslerinin güncellenerek daha çok üyeye erişmeye çalışılmalıdır.

Amacımız, İTÜ Mezunu olma onur ve sevincini tabana yaymaktır.
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