“Rol modeller üniversiteye katkı sağlar…”
Can Erel - İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü, 1982
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iyi bir sosyal
birey (vatandaş) ve iyi bir meslek insanı
(uzman) yetiştirecek şekilde eğitmek,
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ve araştırma süreçleri ile bilginin gelişimine
katkı sağlamak ve yeni bilgi üretmek,
 .HQGL UHWWLNOHUL YH\D EDäND NLäL YH NXrumlarca üretilen bilgiyi topluma yaymak,
 hQLYHUVLWH HáLWLPL GLO YH NDYUDPODUD GDyandığı için, resmi dili kadar yabancı dil
öğretmek,
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gücü kaynağı olmak,
 .LäL NXUXP YH NXUXOXäODUÔQ LKWL\DoODUÔQÔ
sağlamak üzere toplum ve devletle işbirliği
yapmak,
olarak bilinse de; kökleri 241 yıl öncesine
dayanan İTÜ’nün, öğretim elemanları, çalışanları ve mezunları ile bu belirlemelerin
çok ötesinde toplumsal, bilimsel ve teknik
katkı sağladığı açıktır.
İTÜ, ulusal endüstrilerin gelişiminde öncü
girişime sahip önemli miktarda girişimciyi
bugüne kadar mevcut olanaklarla çıkarmış
bir kurumdur.
İTÜ’nün ve İTÜ mezununun endüstriyel
katkılarının sadece bir şehire, bölgeye sığdırılmadan yurt sathına, küreselleşmenin

kazandığı önemle de son yıllarda küresel
satıha yayılmış olduğu da diğer bir gerçektir.
Çağdaş dünyada “geçmişin bilgi birikimini korumak ve kilisenin doktrinine itaati
sağlamak” amacı ile öğretmek istedikleri
şeyleri olan yetenekli insanlarla öğrenmek
isteyen gençlerin bir araya gelmesi ile
başlayan “üniversite” kurumu,
 +DNLNDWL VDYXQPD UROQH VDKLS ´(áLWLP
Üniversitesi”,
'RáD\ÔNHäLIUROQHVDKLS´(áLWLP²$UDätırma Üniversitesi”,
 'HáHU \DUDWPD UROQH VDKLS ´(áLWLP 
Araştırma ve Uygulama Bilgisinden Yararlanma Üniversitesi”,
aşamaları ile tanımlanan süreçte hızla gelişmektedir.
Ülkemizde tüm iç yapı ve süreçleri tamamlanmış üçüncü aşamada bir üniversitemizin olmasa da bireyi odağa alan değer
yaratma ve bu değerle odakta olan bireyi
yüceltme anlayışının küresel ölçekte kazandığı önem ve öncelik, ulusal mevzuat
ve süreçlere yansıdıkça bugün görülen
bazı tekil çabalar sistematize olarak ve
bir bütünlük içinde tüm üniversitelerimize
yayılacak ve bu gelişmeye uyum sağlanacaktır.
Uygulama bilgisi (know-how) ve deneyiminden yararlanan üçüncü aşamadaki
teknik üniversitelerin bir girişim üniversitesi olma sürecinde avantaj sahibi olacağı

bir sır değildir. Bu yönde İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin bu konuda sahip olduğu
belirgin avantajının var olduğuna, bu avantaj yanında artık küresel satha yayılmış mezunları ve onların da katkısı ile ile çağdaş
Türkiye üniversitesi değil organizasyon ve
işgücü yapısı, içeriği ve uygulamaları ile
bir dünya üniversitesi olabileceğine inanıyorum.
Bu inancım yanında, gelişmiş endüstriyel
deneyime sahip uzmanların birer mesleki rol modeli olarak üniversitelerin eğitim,
teknik araştırma ve uygulama bilgisinden
yararlanma süreçlerinde doğrudan yer alarak, sağlayabilecekleri katkının artırılmasına olanak veren düzenlemeler kısa sürede
hayata geçirilmelidir.
Geçmiş başarılarla övünmek, dünün güneşi ile gözlerimizi kırpmak kadar geçmişi bilip ona sahip çıkarak ve o geçmişe layık olmak için gelişime de küresel ölçekte uyum
sağlanmalıdır!
Geçen zaman ihtiyaçları da, etken ve etmenleri de hızla değiştirmektedir. Gün,
bugünü dünle değerlendirip yarına yönelik
dersler çıkarma zamanıdır; gün, değişim
zamanıdır!
Beklentim İTÜ’nün yapısı ve uygulamaları
ile sadece ülkemizin değil küresel alanda
dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına
girmesi ve bu konumun sürdürülebilirliğini
sağlayabilmesidir!
Haydi elele... Dünyayı İTÜ’leyelim!
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