Cumartesi Söyleşileri

PROF. DR. M. KEMAL SARIOĞLU:

"SİZLERE VERDİĞİM ŞEFKATİN YÜZLERİNİZDE
YANSIDIĞINI GÖRMEKTEN MUTLUYUM"
Şubemiz tarafından düzenlenen `Cumartesi Söyleşileri`nin son konuğu İTÜ‘nün unutulmaz
hocalarından Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu idi. Üniversite ve sanayi ilişkileri ile ilgili görüşlerin
aktarıldığı söyleşi 18 Ocak 2014 Cumartesi günü Şubemizde üye ve yöneticilerimizin de
katılımıyla gerçekleştirildi.
80 üyemizin katıldığı söyleşiye Prof. Hasan Önal,
Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Mithat İdemen,
Prof. Dr. İlhami Çetin, Prof. Dr. Tuncay Çaylı, Prof.
Dr. Adnan Kaypmaz, Prof. Dr. Emin Tacer, Prof. Dr.
Ahmet Dervişoğlu, Prof. Dr. Emre Harmancı, Prof. Dr.
Ergür Akçakaya ve çok sayıda üyemiz katıldı.
Sunucu ve yürütücülüğünü Prof. Dr. Bülent
Örencik‘in yaptığı söyleşi Şubemiz Yönetim Kurulu
Başkanı Beyza Metin katılımcılara "hoşgeldiniz"
diyerek yaptığı konuşmayla açıldı.
Beyza Metin konuşmasında İTÜ‘nün ikinci kuşak
çınarları içinde yer alan Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu‘nun
anılarının yer aldığı "İTÜ Çınarları-2" kitabının
çıktığını ifade ederek "Gerek birinci kitap gerekse
ikinci kitapta anlatılan olaylar, o günün tarihsel
ve toplumsal koşulları içinde neredeyse yoktan
varedilen mühendislik eğitimi ve uygulamaları
hepimiz için ibret verici, heyecan verici gelişmelerdir.
Bugün bizim de dahil olduğumuz genç kuşağın
çok da bilmediği bu mühendislik temelleri, Kemal
hocamız gibi bir çok eğitimcinin büyük özveri ve
feragatla ilmik ilmik ördükleri büyük bir mücadele
sürecidir. Bu süreçte yer alan hocalarımızın hepsini
saygıyla selamlıyor ve minnet duygularımı belirtmek
istiyorum" dedi.
Konuşmasına devam eden Metin; "Kemal Sarıoğlu
hocamızın ve onun kuşağında yer alan bütün
hocalarımızın hayat öyküleri, aynı zamanda yeni
kurulmakta olan vatana duyulan özverili sevginin,
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bilime ve aydınlanmaya olan bir susamışlığın, her
türlü zorluk ve eza karşısında yılmadan kendi yolunda
ilerlemeyi başaran bir insanüstü çabanın cisimleşmiş
hallerini içermektedir. Bugün belki de bu denli
metalaştırılmış, ticarileştirilmiş ve bağımlılaştırılmış
bir eğitim sistemi içinde en çok gereksinim
duyduğumuz bu hasletlerdir" diyerek konuşmasını
sonlandırdı.
Beyza Metin‘in ardından Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu ise
bir konuşma yaparak öğrencilerinin güler yüzü ve
şefkatinin kendisini çok duygulandırdığını belirterek
"Benim sizlere gösterdiğim uğraş, verdiğim şefkat
ve öğretim çabasının yansıdığını yüzlerinizden
görüyorum, bu beni çok mutlu ediyor" dedi.
Elektrik Mühendisleri Odasının mühendislerimize
gösterdiği yakınlığı unutmayacağını belirten Prof.
Sarıoğlu, "Odamızın bizlere gösterdiği ilgiye ve
her toplantıya, etkinliğe bizi davet etmelerine çok
teşekkür ediyorum. Son olarak teknik üniversitenin
elektrik fakültesinin ikinci kuşak çınarları kitabını da
basmış onun içinde ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye
konuştu.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Bülent Örencik
tarafından Prof. Sarıoğlu‘nun özgeçmişi okundu.
Üniversite ve sanayi ilişkisi ve hocamızın anı ve
görüşlerinin anlatıldığı etkinliğin sonunda Prof. Kemal
Sarıoğlu‘na meslekte 60. yılı doldurması nedeniyle
plaket ve sertifika, Prof. Dr. Bülent Örencik‘e de
katkılarından dolayı sertifika, Şubemiz Y.K. Bşk. Yrd.
S. Nur Güleç tarafından takdim edildi.

