
Ersin ARIOGLU – Yapi Merkezi – Yönetim Kurulu Baskani 
1963 Insaat Mühendisligi Fakültesi 

 
I.T.Ü. 225.yil dolayisiyla ITÜ dergisinde yayinlanan yazi Mayis’98 

  
“Iyi yapilmis, iyi söylenmisden daima çok daha iyidir” 

B. J. Franklin 
 
 
 
 
Arioglu ailesi benimle baslayan bir ITÜ’lü olma gelenegi gelistiriyor. Ailemizin büyük 

bir bölümü ITÜ’lü. Mesai arkadaslarimin önemli bir bölümü’de ITÜ’lü. Ben ITÜ 

mezunu olmakla onur duyuyorum. Nedeni’ni asagida kisaca özetlemeye çalistim. 
 

* Üniversitem çok anlamli 225 yillik bir tarihe sahip. Bu köklü kurumun, her 

zaman, ülkenin gelismesini ve ilerlemesini gözeten bir vizyonu ve bunu 

hayata geçirebilen özverili bir ögretim kadrosu ve çaliskan, basarili 

mezunlari oldu.  
 

* Istanbul Teknik Üniversiteliler daima  degisimi ve toplumsal ilerlemeyi 

temsil ettiler, bunun yarisini yaptilar. Mühendishane-I Bahri-i Hümayun’un, 

Hendese-i mülkiyenin, Yüksek Mühendis Mektebinin, Istanbul  Teknik 

Üniversitesinin siralarinda, koridorlarinda hep ülkenin gelismesi-endüstrinin 

kurulmasi-bayindirligi ve toplumsal ilerlemesi konusuldu, tartisildi. 

Inaniyorumki bugün de, ülkenin en tutarli gündemini, genç ITÜ’lü mühendis 

adaylari konusuyorlar. Yarinin Türkiyesi’ni kafalarinda sekillendiriyorlar.  
 

* Osmanli döneminde, Nizam-I Cedit’in kurulmasinda, yeniçerilerin 

kaldirilmasinda, bahriyenin gelismesinde, gemi insaatinda, devletin çaga 

uygun teskilatlanmasinda mühendishane hocalari ve ögrencileri önemli 

hizmetler verdiler. 
 

* Cumhuriyetin ilk yillarinda, devletin yapilanmasinda ve Türkiye’nin bayindirlik 

hizmetlerinin görülmesinde özel görevler aldilar. Yurdu demiraglarla ördüler.  
 

* Cumhuriyetin demokrosi’ye geçis döneminde sanayilesmeyi baslattilar, 

altyapilari kurdular. 
 



* Cumhuriyet dönemimizin Büyük Türkiye hedefli kalkinma hamlesi ve daha 

sonra yasadigimiz dünya ekonomisine entegre olma heyecaninin siyasi ve 

teknik yapisinda hep  ITÜ’lülerin mührü var.  

* Simdilerde dünya bayindirligina anlamli katkilar koyuyorlar. Rusya 

Tunduralarindan, Büyük Sahra Çöllerine kadar bir çok medeniyeti simgeleyen 

projelerde ITÜ’lerin imzasi var. 
 

* ITÜ, bu gün, Türkiye’de en çok lisans üstü egitim ögrencisi olan ve en çok 

doktora üreten bir üniversitedir. Yayinlari çagdas seviyeyi yakalamaktadir. 
 

* Üniversitemiz, yine son 2~3 yildir, bir atilim sürecine girmistir. Üniversite 

yönetimi, ögrencileri, egitim ve arastirma kadrolari-mezunlari eksikleri 

gidermek, daha kaliteli mühendis yetistirmek ve Türkiye’nin rekabet gücünü 

artirmak ülküsü etrafinda kilitleniyorlar. Bu güzel atilim sürecinin  

üniversitemizi evrensel boyuta ulastiracagini ümit etmek istiyorum.   
 

* Diger taraftan, biliyorum ki yakin gelecekte ITÜ; bilgi toplumu haline 

dönüsmüs mutlu ve kalkinmis çagdas bir Türkiye’nin hazirlanmasinda en 

etkin rolü oynayacak yapici-kurucu kadrolari yetistirdi, yetistiriyor ve 

yetistirecek. 
 

Bu heyecan verici 225 yillik serüvenin son 35 senesinin içinde olabildigim ve 

üniversitemden elimden gelenin en iyisini  yapma ögretisi alabildigim için 

onurluyum, mutluyum ve tesekkür borçluyum. 
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