İTÜ MEZUNLAR KONSEYİ
6. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No : 06
Tarih

: 23.10.2009

Yer

: İTÜ Yerleşkesi SDKM / Senato Odası

Saat

: 1600 - 1800

Bilgilendirme:
1. Toplantı Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin’in açış ve bilgilendirme konuşması ile
başlamıştır. Sn. Rektör aşağıdaki konulara değinmiştir:
 Yurt konusunun üniversite de çok önem kazandığını vurgulayarak kız ve erkek

öğrencilerin yurtlara yerleşme oranının bu yıl kızlarda %50, erkeklerde %70
oranında sağlanabildiğini, bundan sonraki yatırımlarda önceliğin kız öğrenci
yurtlarına verileceğini belirtmiştir.

 Yurt konusunun yurtdışı öğrenciler için de çözüm beklediğini ifade etmiştir.
 Üniversite yurtlarının işletme maliyeti olduğu bu yüzden kampüste işletme amaçlı

yurt yapmak isteyen mezun ve yatırımcılara imkân verilme konusunun da
tartışılmasının gerektiğini ifade etmiştir.

 Geçtiğimiz 6 aylık dönemde üniversitemizde yapılan yönetimsel değişimleri de

Rektörümüz kısaca açıklamıştır. Anabilim Dalları kaldırılarak öğretim üyelerinin
katılımını genişletip güçlendiren Bölüm Başkanlığı sistemine geçilmiştir.
Bölümlerde Mükemmeliyet Merkezleri oluşturularak ürüne yönelik projeleri
destekleme hedefi getirilmiştir.

 İTÜ’yü öne geçiren araştırma projeleri hakkında da bilgi aktarılmış, bu çerçevede

basında da büyük yankı uyandıran İTÜ uydu projesinin 100.000 USD kaynakla
desteklendiği, fırlatma için 100.000 USD daha kaynak verileceği belirtilmiştir. Bu
proje İTÜ’nün prestiji olmuştur ve yurtdışından da ilgi ile izlenmektedir.
Bakan Sn. Binali Yıldırım’ında desteklediği haberleşme projelerinin İTÜ’de ivme
kazanması hedeflenmiştir.

 İTÜ programları içinde sosyal sorumluluk projeleri de önem kazanmaktadır. Bu yıl,

Diyarbakır’daki Kardeş Okul’a İTÜ’lü öğrenciler kütüphane kurmuşlardır.
Gelecekte stajlar gibi toplumsal sorumluluk projeleri de öğrencilere zorunlu hale
getirilecektir.
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2. İTÜ Mezunlar Yürütme Kurulu Başkanı Ülkü Arıoğlu geçtiğimiz 6 aylık dönemdeki yapılan
çalışmaları özetlemiştir. Daha sonra gelecek 6 aylık çalışma hedeflerini açıklamış ve bu
toplantıda Üst Kurulun görüş ve onaylarına sunmuştur.
Geçen 6 aylık dönemde İTÜ öğrencilerinin mezunlardan beklediği faaliyetlere
yoğunlaşılarak Yürütme Kurulu kendi içinde 3 çalışma grubu oluşturmuştur. İlgili çalışma
grupları, Üniversite Kültür Sanat Birliği, İTÜ Mezunlar Derneği ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi
işbirliği içinde bu dönemde aşağıda alınacak kararlara uygun faaliyetleri yapmayı
hedeflemiştir.
KARARLAR :
1.

Mezun Söyleşilerinin Yapılması
Üyelerin ortak görüşü bu söyleşilerin öğrenci ve mezuna yarar sağlayacağı ve
desteklenmesinin gerektiği olmuştur. Toplantılar planlı, belli takvim içinde olmalıdır.
Konular; mesleki ve hayat tecrübesini yansıtabileceği gibi, dekanlık ders programları
içinde yer alabilecek biçimde de olabilir. Öğrenci Koçlu’ğu modeli de planlanmalıdır.
Gelecek kuşaklara bırakmak için mezun konuşmaları kayıt altına alınmalıdır.
Bu yıl 5 konuşma organize edilmesine ve Doğan Hasol, Yücel Erdem, Arnold
Hornfeld, Erol Bilecik ve Ahmet Uzunkaya’nın ilk konuşmacılar olmasına karar
verilmiştir.
İTÜ Mezunlar Derneği’nin önderliğinde Doğan Hasol Söyleşisi 7 Aralık’ta yapılacaktır.

2.

İTÜ’de Arı Günü Düzenlenmesi
Bu günün Anadolu’dan geniş katılımlı bir ortak mezunlar günü olması hedeflenmektedir.
İsteyen mezun ailesiyle kampüste konaklamalıdır. İTÜ Mezunlar Derneği, Öğrenci
Konseyi ve Yürütme Kurulu ortak çalışacak, uygun tarihi belirleyecek ve duyuruyu
yapacaktır. Öğrenci Konseyi Başkanı Gülce Kuntay günün düzenlenmesine büyük bir
coşkuyla gönüllü olduğunu ifade etmiştir.

3.

İTÜ Kampüs Yurtlarının Kapasitesini Arttırmak
Yürütme Kurulu, İzmir Mezunlar Derneğinin gerçekleştirdiği çalışmaların üst kurulu
tanıtılması amacıyla Dernek Başkanı Süreyya Karaman’ın bir sunu yapmasını talep
etmiştir. “Süreyya Karaman İTÜ’nün bir Türkiye Üniversitesi olduğunu ve öğrencisinin
büyük çoğunluğunun Anadolu’dan geldiğini vurgulamıştır. Bu yüzden öğrencinin en
önemli ihtiyacını kalacak yer olduğunu belirtmiştir.
Rektörlük makamınca verilen yurt hedeflerinin mutlaka yerine getirilmesi bu konunun
kendisinin de veliye karşı gücünü veya zorluluğunu oluşturduğuna dikkat çekmiştir. (İzmir

yöresinden çalışkan ve araştırmacı öğrencinin birinci tercih olarak İTÜ’yü seçmesinde İzmir
Derneğimiz önder çalışmalar yapmaktadır.)

Özellikle YÖK’ün kapasite artışları yurt ihtiyacını da yükseltmektedir. Rektörlüğün
YÖK’ün plansız çıkışlarına politika geliştirme düşünülmelidir. Yurtta kalma önceliği
1.sınıf Anadolu’dan gelen öğrencilere verilmelidir. İlk 5000’den gelen öğrencilere
mutlaka yurt bursu sunulmalıdır. Yapımı başlamış yurtların faaliyete geçmesi için
Mezunlar Kurulu da bir şeyler yapmalıdır”. Bu isteğe uygun bir çalışma halen
başlamıştır. Asistan Yurdu olarak inşa edilen C Blok çevre inşaatı; Yürütme Kurulu ve
İTÜ Burs Ofisi işbirliği içinde mezunlara duyurulmuş, İTÜ Vakfı üzerinden bağış
kampanyası düzenlenmiştir. Kampanyada şu ana kadar 84.000 TL toplanmıştır. Yapı
Merkezi Prefabrikasyon 30.000 TL tutarında Yapı Blok bağışı yapmıştır. İnşaat
kampanya bitmesini beklemeden başlamış olup Kasım ayı sonunda bitirilecektir.
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Mezunlar Kurulu bağış kampanyasının sürekli olmasına ve bu suretle Üniversite Yurt
ve Burs Ofisine sürekli bir fon yaratılmasına karar vermiştir.
Doğan Hasol, İzmir Derneği çalışmalarının örnek alınmasını ve diğer derneklerimizin de
böyle çalışmasını dilemiştir. Arnold Hornferld Mezunlar Kurulu’nun iyi çalışmalar
yaptığını, bundan sonraki çalışmalar da bir master plan dahilinde hareket edilmesi
gerektiğini vurgulamıştır. Sadece yurt yapmak değil sosyal ortamında hazırlanması ve
üniversitenin taşıyabileceği kapasitenin iyi tanımlanması gerektiğini ifade etmiştir.
Gülce Kuntay yurt tefrişi için de bağış toplamanın önemine dikkat çekmiştir.
İTÜ Yurt-Burs ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi’nin değerli çalışmalarının da takdire layık
olduğuna dikkat çekilmiştir.
4.

Stajların Nicelik ve Niteliğinin Arttırılması
Yürütme Kurulu’nun bu konuda da planlı çalışmaları geliştirmesine ve İTÜ Stajlar Ofisi ile
işbirliği kurmasına karar verilmiştir.

5.

Gündem dışı olarak İTÜ Konservatuar Mezunlar Derneği Başkanı Alp Özeren “İTÜ
Marşı” yarışması hakkında bilgi vermiştir. Değerli Konservatuar Mezunu sanatçıların İTÜ
Mezun aktivitelerine katılabileceğini belirtmiştir.

6.

Toplantı sonunda Kurul Üyeleri’nin Rektörlük tarafından düzenlenen itibar Yönetim
Anket’ine katılımı sağlamıştır.

Ülkü Arıoğlu

İTÜ Mezunlar Üst Kurulu
Yürütme Kurulu Başkanı
23 Ekim 2009 / SDKM

Eki: Katılımcı Listesi
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