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ODTÜ’de Atatürk İlke ve İnkılapları dersini veren hocamız N. İlter Ertuğrul, bir süredir
kansere karşı verdiği mücadelesine sabaha karşı 04:30 sularında yenik düştü. İlter
Ertuğrul’un cenazesi, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle
namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kendisiyle ilgili ekşisözlük’te
öğrencilerinin yazdıklarının bir kısmı:
2010-2011 eğitim döneminde de odtüde tarih dersi vermekte olan kafa hoca. cuma günü bir
tek tarih dersim olduğu halde koşa koşa gidiyorum derse, öyle bir adamdır kendisi. daha ilk
derste “hiç kimsenin söylediği hiçbir şeyi hemen kabul etmeyin, buna ben de dahilim. gidin
araştırın okuyun ondan sonra karar verin ne düşüneceğinize” demesiyle kazandı zaten saygımı
açıkçası. öğrencisi için şans olan hocalardan biri işte, daha ne olsun.
bir de eklemeden olmaz, iki dönemde de dönemin başlarında tek soruluk mini anket
yapmıştır. “büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?”. bu dönemki kağıdı geri verirken sormuştum,
hocam bilimsel anket diyorsunuz da ne işe yarayacak bu diye. “gençlerin büyümekten ne
anladığını görüyorum, sadece meslek mi anlıyorlar, daha farklı şeyler mi, hepsi çıkıyor”
civarında bir şeyler söylemişti. hala umudu var demek ki gençlikten. bende yok o umut ne
yazık ki.
-letterbomb
2011-2012 döneminde principles of kemal atatürk dersini beraber işleme şansına sahip
olduğum hoca.beraber işlemek diyorum çünkü alışılageldik tarih derslerinin aksine çok farklı
üslubuyla ve düşündürücü yönüyle mecburen işletiyor öğrenciye dersi.dersin içeriğini
bambaşka bir boyuta sokup sadece öğretmiyor insana,eğitiyor da aynı zamanda.ilk dersime
gittim bugün,ha derseniz ilk dersten nasıl bu kadar fikir sahibi oldun diye,işte o kadar farklı
bir adam.derslerine gidin,hocanız değilse bile gidin.eğleneceksiniz.

-mudur ne yaptinn
odtü’de olanların en az bir kez dersine girmeleri gereken aydın hoca.
su gibi geçer dersleri ama onu güzel yapan bu değildir. insanı sıkıcı tarih bilgilerine
boğmaktansa, günümüzü anlamak için gerekli olanları size verir.
güzel insan dersin ya. sıfatın tanımı resmen.
-morrissey of the smiths
N. İlter Ertuğrul kimdir?
N. İlter ERTUĞRUL, 1961 doğumlu. Lisansını ve yüksek lisansını Mülkiye’de yaptı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (1989), Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (1994) ve
Bağımsız Cumhuriyet Partisi (2002) kurucusu.
1994-1998 KİGEM, 2001-2002 Mülkiyeliler Birliği, 2002-2004 BCP Genel Sekreteri. çeşitli
dönemlerde TBMM’de milletvekili danışmanı. 2006-2016 ODTÜ’de ve Ankara
Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi.

