İTÜ Mezunlar Konseyi
Toplantı Tutanağı

Toplantı No : 05
Tarih

: 20.04.2009

KARARLAR :
1.

Toplantı, İTÜ Rektörü Prof.Dr.Muhammed Şahin’in açılış konuşması ile başladı. Sayın
Rektör, İTÜ’de yürütülen çalışmalardan birkaçına değindi. Bu öğretim yılı içinde öğretim
üyelerine yönelik olarak donanım ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması, DPT
bütçesinden bu yıl için İTÜ projelerine ayrılan payın artışı ve İTÜ’nün İngilizce eğitime
geçiş nedenleri hakkında Kurul Üyelerini bilgilendirdi.

2.

2009 yılının ilk toplantısı olması ve Kurul’a yeni katılan üyeler göz önünde
bulundurularak Kurul Başkanı Sayın Ülkü Arıoğlu tarafından, Kurul’un amaç ve yapısı
hakkında bilgi verildi.

3.

İTÜ’de öğretimin İngilizce’ye dönüştürülmesi hakkında Mezunlar Yüksek Kurulu adına
görüş hazırlayan Şenol Utku, görüşlerini özetle Kurul Üyeleri ile paylaştı. İTÜ Vak fı
Dergisi’nde yayınlanmak üzere Vakıf Basın Sorumlusuna iletilen ve bir yıl süre ile
Dergide konu hakkında görüş ve düşüncelerin paylaşılacağı yazıda özetle; TC
anayasası ve ülke bütünlüğü düşünülerek sahip çıkılması gereken milli dil ilkesinin önemi
ile, İTÜ’de eğitim-öğretimin lisans seviyesinde Türkçe yapılmasının çok önemli bir unsur
olduğu ancak lisanüstü eğitim-öğretim seviyesinde bu konuya esneklik getirilebileceği,
İTÜ’nün dil öğretmede mevcut kaynaklarının ihtiyaca yönelik olarak geliştirilerek,
öğrencilerin İngilizce öğrenmelerinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

4.

Mezun-öğrenci birlikteliğini geliştirmek adına yapılan çalışmalar hakkında Haluk Taner
tarafından Kurul Üyeleri bilgilendirildi. İTÜ öğrencilerinin mezunlardan ve Üniversiteden
beklentileri hakkında hazırlanan anket çalışmalarının sonuçları paylaşıldı. Buna göre İTÜ
öğrencileri;
- Mezunlarla iletişime geçerek kendilerini “İTÜ ailesi”ne ait hissetmek istiyorlar,
- Aynı meslek gruplarından mezunlarla, belirli aralıklarla yapılacak toplantılarda bir
araya gelerek, onların tecrübelerini aktarmalarını bekliyorlar,
- Mezunlar tarafından seminer, kurs, staj, burs ve pratik konusunda ilgi ve destek
bekliyorlar,
- Öğretim hayatları süresince mezunlardan danışmanlık bekliyorlar,
- Aidiyet duygusunun okulda başladığı düşüncesiyle, kampüslerin yaşanacak ortamlar
haline getirilmesi için mezunlardan destek bekliyorlar,
- Mezun olduktan sonra da İTÜ’den haber almak ve iletişimi sağlıklı tutmak istiyorlar,
- Öğretim süreçleri içerisinde pratiklerini geliştirebilmek için mezunlarımıza ait
işletmelerde yapılan değişik projelerde rol ve sorumluluk almak istiyorlar,
- Sosyal faaliyetleri için maddi-manevi destek istiyorlar,
- İTÜ’nün teknolojinin gerisinde kaldığını düşünüyorlar,
- Yurt, burs, kampus içi ulaşım, güvenlik hizmetleri konusunda gelişmeler bekliyorlar.
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Üyelerden şimdiye kadarki konuşmalar hakkında görüş bildirmeleri istendi:
Öğrencilerin İTÜ’nün imkânlarına yönelik problemlerine cevaben Sayın Rektör; bu eğitim
yılına 700 yatağın kazandırılacağını, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile anlaşmaya varılarak
1000 yatak kapasiteli bir yurdun yaptırılacağını bildirdi. Ayrıca Metro İnşaatı kapsamında
Üniversitemize tahsis edilecek olan bina yerine, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan
anlaşma sonucunda 608 odalı yeni bir yurt binası yapılacağını da açıkladı. Yemek
hizmetleri için mevcut binaya ek olarak yeni bir bina ve yeni merkezi derslik binası
yaptırılacağını söyledi. Halen Üniversitemizde 7000 adet eski model pc bulunduğunu
ama bunların hepsinin birden değiştirilmesinin mümkün olamayacağını, bazı firmalarla
görüşülerek leasing sistemiyle öğrencilere dizüstü bilgisayar vermek istediklerini ifade
etti.
Mersin Mezunlar Derneği Başkanı Mehmet Göre söz aldı. Mezunların ve derneklerin
aralarında birliktelik olmadığından, İTÜ’nün a-sosyal konumundan sıyrılamadığından söz
etti. Dernekler arasında yakınlaşma sağlaması amacıyla bir sonraki Yönetim Kurulu
toplantısının Mersin’de yapılmasını teklif etti.
Söz alan Doğan Hasol, mezunlar arası dayanışma ve birliktelik konusunda ODTÜ’lüleri
örnek almamız gerektiğinden bahsederek İngilizce eğitim-öğretim konusundaki
görüşlerini ifade etti. Bu konuda Yapı Dergisi ve Türk Dil Kurumu dergisinin 2000 yılında
yayınladığı bir sayısında konu ile ilgili yazıları bulunduğundan bahsetti. Öğretim dilinin
Türkçe olması gerektiğinden ancak Yüksek lisans öğretimi sırasında yabancı dilde
eğitime yer verilebileceği yönündeki görüşlerini dile getirdi. Dilin üniversitenin rekabet
aracı olamayacağını, Türkiye’nin konusu olduğunu söyledi. İsteyenlerin Doğan Hasol’un
web adresinden daha çok bilgiye ulaşabileceğini ve kendisiyle doğrudan temas
kurabileceğini de belirtti.
Söz alan Prof.Dr. Gülsün Sağlamer, İTÜ’nün marjinal bir üniversite olamayacağını, çağa
ayak uydurmak ve yarışmak zorunluluğundan bahsederek, globalleşmenin önünde
durulamayacağını ifade etti. Öğrenciler arasında, “ÖSS tercihlerinde İTÜ birinci tercihleri
miydi?” sorusunu içeren bir anket yapılmasının yerinde olacağından bahsetti. Ayrıca İTÜ
mezunlarına yönelik olarak yapılacak bir anket çalışması ile de “çocuklarınızı nerede
okuttunuz? Şu anda nerede çalışıyorlar?”, “İş yerinize bir mühendis alırken hangi
kriterleri istiyorsunuz?” sorularına cevap aramak gerektiğini savundu. İTÜ’ye gelen
öğrencilerin %20’sinin kolejden geldiğini, İTÜ öğrencisinin %55’inin de Anadolu’dan
maalesef yeterli İngilizce eğitimini alamadan geldiğinden bahsederek, tüm bu durumlar
göz önünde bulundurulduğunda İTÜ’de verilecek İngilizce eğitimin hayata atılacak bir
mezun için son şans olduğunu vurguladı.
Söz alan Prof.Dr.Faruk Karadoğan, Türkçe düşünerek İngilizce ifade edilen bir bilginin
İngilizce duyup Türkçeye çeviren öğrenci tarafından
ancak %50’si düzeyinde
ulaştırılabileceğini ifade ederek, eğitim-öğretimin herkesin kendi anadilinde yapılması
gerekliliğini vurgulayarak, İTÜ’nün birinci hedefinin nitelikli mühendis-mimar yetiştirmek
olduğundan bahsetti.
Söz alan Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Selçuk Şenkal, İngilizce eğitimöğretimi desteklediğini, aidiyet duygusunun gelişmesi gerekliliğine inandığını dile getirdi.
İTÜ ile Denizcilik Fakültesinin tam kaynaşamadığını, belki ana kampusten uzakta
olmalarının da bunda etkisi olabileceğini belirtti.
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Söz alan Prof.Dr. Reşat Baykal, İngilizce ile ilgili problemin aslında ortaöğretimden
kaynakladığını, bu problemin orada halledilmesi gerekliliğini bunun için gerektiğinde
Rektörlükçe Milli Eğitime anlatılmasında görev alınmasını savundu. İTÜ’lülerin her türlü
problemlerini dayanışma, uzlaşı ve hoşgörü içerisinde, gerilimsiz halletmesi gerekliliğini
ifade etti ve öğrencilere üniversitede Rehberlik Hizmetinin daha etkin sunulmasının altını
çizdi. Yürütme kurulunda farklı meslek ve yaş gruplarının olması gerektiğini ve
Üniversitemizin Psikolojik Danışmanlık Merkeznden de destek alınabileceğini belirtti.
Fikret Keskinel İngilizce konusunda gençlerin de görüşünün alınması gerektiğini,
öncelikli hedefin eğitimin İngilizce olmasından ziyade iyi İngilizce bilen mezun yetiştirmek
olması gerektiğini ifade etti.
5.

Gündemin 5.maddesinde adı geçen Yurt, Burs ve Mezunlarla İletişim Ofisi, Tanıtım Ofisi,
Kariyer Ofisi, Kültür ve Sanat Birliği ve Öğrenci Konseyi Birimlerinin yetkileri tarafından
çalışmaları hakkında bilgi verildi ve mezunlarla-öğrenci ilişiklerinin güçlendirilmesi
hakkında öneri sunuldu.

6.

Sayın Süreyya Karaman, üniversite adaylarının İTÜ’yü tercihlerinde, sıralamanın oldukça
aşağı seviyelere çekildiğine değinerek sayısal oranlara değindi. Son yıllarda 1.tercihle
İTÜ’ye giren öğrenci oranının %10 seviyesine düştüğünü ifade eden Karaman, İTÜ’ye
nitelikli öğrenci kazandırılabilmesi için;
1. tercih İTÜ olmak kaydıyla,
İlk 2000’den İTÜ’ye giren öğrenciye, aylık 500 TL burs, ve gölet yurtlarında barınma
imkanı,
2000-5000 aralığında İTÜ’ye giren öğrenciye aylık 200 TL burs ve gölet yurtlarında
barınma imkanı verilmesi önerisinde bulundu. Bursların mezunlarca üstlenileceğini
belirtti.
Ayrıca İTÜ’lülük bilincinin kazandırılabilmesi ve İTÜ’lüler arasındaki destek ve
dayanışmanın ifadesi olarak mezun işadamlarımızın verdikleri iş ilanlarında “İTÜ’den
mezun” kriterini bulundurmalarının önemli olduğunu vurguladı ve bu konuda öneri getirdi.
Herkesi 28-29 Ağustos’ta çeşmede yapılacak İTÜ YAT GEZİSİNE davet etti.
Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Alim Şadan söz alarak İngilizce teknik dilin önemine
değindi. Hazırlık sınıfında geçiş ölçütünün Toefl sınavı olması gerektiğini söyledi.
Antalyalı mezunların derneğe olan ilgisizliğinden söz etti.
Denizcilik Vakfı Başkanı Saim Oğuzülgen söz aldı: Dernekleine son dört yıldır hiçbir
mezunlarının üye olmadığını belirtti. Aidiyet duygusunun önemli ölçüde fakültelerinin
yönetiminden kaynaklanan nedenlerle zayıfladığını, mezunların öğrencilerle ilişkilerinin
koparıldığını ifade etti. Vakıflarının 1995 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar
Öğrencilere 500.000 dolar burs desteği verdiklerini belirtti. Okullarında yatılı öğretimin
gerekliliğini ama Tuzla master planında yatakhane yerinin olmadığını söyledi. Büyükşehir
Belediyesinin Tuzla kampüsüne yaptığı çeşitli şeylerin yanında bir de yatakhane
yapmasını istedi.

9.

Yürütme Kurulu öneri listesi oy birliği ile kabul edildi.

10. Mezunlar Kurulu 6.Toplantısının Ekim ayında yapılmasına karar verilerek toplantı 61
yıllık mezun Levent Aksüt’ün keman dinletisi ile sona erdi. Levent Aksüt’e gitarıyla
Sn. Acar Tanlak eşlik etti.
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2009 İTÜ MEZUNLARI YÜRÜTME KURULU LİSTESİ

1.

Ülkü Arıoğlu....................................... (Başkan)

2.

Haluk Taner....................................... (Başkan Yardımcısı)

3.

Fikret Keskinel................................... (Üye)

4.

Şenol Utku......................................... (Üye)

5.

Ender Kılıçoğlu .................................. (Üye)

6.

Güven Önal ....................................... (Üye)

7.

Mehmet Göre .................................... (Mersin Mezunlar Derneği)

8.

Saim Oğuzülgen ................................ (DEFAV)

9.

Selçuk Şenkal ................................... (İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği)

10. Orhan Baykal .................................... (İTÜ Mezunlar Derneği)
11. Yücel Erdem...................................... (İTÜ Vakfı)
12. Nurhan Motugan ............................... (İTÜ Geliştirme Vakfı)
13. Alpertunga Akarsubaşı ...................... (İTÜ Spor Kulübü)
14. Fethi Kadıoğlu ................................... (İTÜ Mezunlarla İlişkiler Ofisi)
15. Önder Güler ...................................... (İTÜ Tanıtım Ofisi Sorumlusu)
16. Semra Ahmetolan ............................. (KBS Eş Başkanı)
Ufuk Özerman ................................... (KBS Eş Başkanı)

17. Arife Yıldırım ..................................... (İTÜ Kültür Hizmetleri Şube Müdürü)
18. Nihal Eratlı......................................... (İTÜ Kariyer Ofisi)
19. Süreyya Karaman ............................. (İTÜ’lüler Birliği Der. İzmir Şubesi)
20. Bülend Temur.................................... (DETAV Gen. Sek.)
21. Tolga Kılık ......................................... (İTÜ Konservatuar Mezunları Derneği)
22. Gülce Kuntay..................................... (Öğrenci Birliği Başkanı)
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