
Dil, insanlar›n anlaflmas›n›,
düflündüklerini baflkalar›na
anlatabilmelerini sa¤layan,
insanlara özgü geliflmifl bir
haberleflme arac› olarak
tan›mlanabilir. Çocuk, daha ana
kuca¤›nda iken Anadili’ni duymaya,
ö¤renmeye bafllar. En iyi anlaflt›¤›,
yazd›¤›, okudu¤unu anlad›¤›,
düflündüklerini anlatabildi¤i dilin
anadili olmas› do¤ald›r. Daha sonra
ö¤rendi¤i dil ya da dillere Yabanc›
dil denmektedir. Yabanc› dili anadili
gibi ö¤renmek, kullanmak çok
zordur, özellikle çocukluktan sonra
ö¤renildi¤inde eksik kalmas›
kaç›n›lmazd›r. Yabanc› bir dili anadili
gibi bildi¤ini söyleyenler bile, bazen
zorland›klar›n›, anadilindeki kadar
rahat, do¤ru ifade edemediklerini,
güçlük çektiklerini belirtmektedirler.

Bir ülkede, toplulukta, sokakta, ifl
yerlerinde, devlet dairelerinde
konuflulan, kullan›lan dil, anadil’dir
ve en önemlisi ö¤retim anadille
yap›l›r, yap›lmal›d›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda anadil bir ba¤›ms›zl›k
göstergesidir. Türkçe en eski
dillerden biri olup zengin, sa¤lam,
mant›kl› kurallara dayanan,
geliflmeye aç›k bir dildir ve Türkiye
ba¤›ms›zd›r, sömürge de¤ildir.
Türkiye’de, Türk üniversitesinde,
Türk hocalar›n Türk ö¤rencilere
‹ngilizce ders vermesi kolay
sindirilecek bir durum de¤ildir ve
sak›ncalar› çoktur, baflar›l› olamaz.
Ne yaz›k ki, yaklafl›k son elli y›l
içinde, baflar›l›, ça¤dafl ö¤retim
ancak ‹ngilizce, daha do¤rusu
Amerikanca yap›labilir gibi, yanl›fl,
yalanc›, tehlikeli bir düflünce
topluma kabul ettirilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Bu tehlikelidir,

çünkü; yabanc› güçlerin Türkiye’yi
ele geçirme isteklerine yard›mc›
olmak, Türkçe’nin yozlaflmas›na,
körleflmesine zemin haz›rlamak için
bundan daha etkili bir yol
bulunamaz. Bir devleti ele
geçirmenin en etkili yolu, askeri
veya ekonomik yollarla ülke
üzerinde denetim kurmaktan çok
daha istikrarl› ve çok daha tam bir
üstünlük ve zafer sa¤layan, o
devleti yönetenlerin düflünce ve
kafalar›n› fethetmek olarak
belirtilmekte ve bunun uygulamas›
sömürgelerde görülmektedir.

fiiflli, Niflantafl›, Beyo¤lu, Ba¤dat
caddelerindeki ma¤aza adlar›,
söylemesi, yazmas› zor site ve
mahalle adlar›, telefon konuflmas›
sonundaki “bay-bay” ya da sadece
“baaay” dilde ve kültürde
yozlaflman›n belirtileridir. Buna
yabanc› dille ö¤retimin katk›s›
büyüktür.

‹stanbul Teknik Üniversitesi, 236
y›ldan beri Türkçe ö¤retim yapan,
köklü bir gelene¤e sahip, ülkeye
çok say›da baflar›l› mühendis, bilim
insan›, yönetici, devlet adam›, kültür
ve sanat insan›, sanayici, ifladam›
yetifltirmifl önemli ve a¤›rl›¤› olan
bir e¤itim kurumudur. Türkçe’nin
bilim dili olarak geliflmesine önemli
hizmetleri, katk›lar› olan, bir çok
sözcük ve terimi Türkçelefltiren bir
bilim ve kültür yuvas›n›n
Amerikanca ö¤retim kervan›na
kat›lmas›, üzücü ve Türkçe’nin,
Türkiye’nin gelece¤i konusunda
düflündürücüdür. ‹TÜ’nün tümü
de¤il, her bölümde 30 ö¤rencili bir
s›n›f %100 ‹ngilizce ö¤renim
görecek deniyor. Bu durumda iç içe

iki üniversitenin birisi ayr›cal›kl›
görülecek ve daha büyük sak›ncalar
yaratacakt›r.

Girifl s›nav›n› kazanarak 6 y›l süreli
Yüksek Mühendis Okulu’nda
ö¤renime bafllad›¤›m 1940 y›l›ndan
beri, ö¤rencisi, ö¤retim üyesi ve
eski mezunu olarak 69 y›ll›k  ‹stanbul
Teknik Üniversiteliyim. Okul 1944’te
üniversiteye dönüfltü. Biz 1946
y›l›nda mezun oldu¤umuzda, 1883
y›l›nda sivil mühendis yetifltirmek
üzere Hendese-i Mülkiye ad› ile
ö¤retime bafllayan kurumun ve onun
devam› olan okul ve üniversitenin
‹nflaat, Mimarl›k, Makine ve Elektrik
Fakültelerinin 1889 - 1946 y›llar›
aras›ndaki toplam mezun say›s›
1406 idi. ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’nin ö¤rencisi ve mezunu
olmakla her zaman övündük,
gururland›k, Türkçe ö¤retim
yaparken büyümesini, geliflmesini,
baflar›lar›n› izleyerek mutlu olduk.
Fakülte say›s› 3 kat›na, ö¤renci
say›s› 20 kat›na, bir y›lda verdi¤i
mezun say›s›, 1946 y›l›na kadarki
toplam›n yaklafl›k 1,5 kat›na ç›kt›.
Yurt içinde ve yurt d›fl›nda  aranan,
baflar›l› mühendisler yetifltirdi.

Yabanc› dille ö¤retime hay›r
kampanyas›, yaklafl›k 30 y›ldan beri
çeflitli etkinliklerle yürütülmüfl,
‹TÜ’nün ‹ngilizce ö¤retimi bafllatma
karar› üzerine son günlerde
yo¤unluk kazanm›flt›r. ‹TÜ’nün
karar›, Türkçe ö¤retimin en önemli
kalesinin düflmesi olarak görülmüfl,
‹ngilizce ö¤retimin ça¤dafll›k oldu¤u
biçimindeki yan›lg›n›n
kuvvetlenece¤i, anadilin ve ülkenin
elden gidece¤i endiflesini
do¤urmufltur.
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Üniversite içinden ve d›fl›ndan,
Türkçe’ye ve Türkiye’nin
ba¤›ms›zl›¤›na inanan kifli ve
kurulufllar sak›ncalar› belirtmifller,
a¤›r elefltiriler yapm›fllar ve karar›n
yeniden gözden geçirilmesini
dilemifllerdir. Ne var ki ‹TÜ yönetimi
bunlar› göz önüne almak bir yana,
okumaya, dinlemeye gerek
görmedi¤ini belirtmifl, karar› ›srarla
uygulamaya koymufltur.
Gerekçe olarak gösterilenler;
yabanc› ö¤rencilerin gelebilmesi,
‹ngilizce ö¤renim gören mezunlar›n
uluslararas› çal›flmalarda baflar›l›
olmas› ve en garibi, ça¤dafl
üniversite olmakt›r. Bu gerekçeleri
elefltiren, yanl›fll›¤›n› belirten çok
de¤erli yaz›lar yay›mlanm›flt›r.
Ayr›nt›lar kaynaklar olarak verilen
yaz›larda genifl bir biçimde ve ilginç
yorumlarla ele al›nmaktad›r. Burada
k›saca, ça¤dafl üniversitelerin
baflar›lar›n›, ça¤dafll›klar›n›  ‹ngilizce
ö¤retimle kazanmad›klar›n›, yabanc›

dil bilmenin kesinlikle gerekli
oldu¤unu, ancak bunun yolunu
‹ngilizce ö¤retim olarak görmenin
do¤ru olmad›¤›n› belirtmek yeterli
olacakt›r.

‹TÜ Senatosu, yetkili olsa bile,
ö¤retim üyelerinin, Fakültelerin
görüflünü almadan verdi¤i bu
kararla ve karara karfl› yap›lan tüm
elefltiri ve protestolar› tart›flmak
bir yana, görmek bile istemeyen
tutumuyla büyük sorumluluk
alm›flt›r.
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Mal Al›mlar› Denetim, Muayene ve Kabul ‹fllemlerine Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik

Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Mal Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaflma ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Yap›m ‹flleri ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Dan›flmanl›k Hizmet Al›m› ‹haleleri Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik

Kat Mülkiyeti Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun

Bölünmüfl Yol Yap›m› (2009/14)

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu Kapsam›ndaki Kültür Varl›klar›n›n Rölöve,
Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sa¤l›klaflt›rma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunlar›n
Uygulamalar› ile De¤erlendirme, Muhafaza, Nakil ‹flleri ve Kaz› Çal›flmalar›na ‹liflkin Mal ve
Hizmet Al›mlar›na Dair Yönetmelikte De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik

Su Yap›lar› Denetim Hizmetleri Yönetmeli¤i

‹fl Yeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri Hakk›nda Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
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