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2009 YILI SÜMED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 
 

 

SÜMED Yönetim Kurulu 2008-2009 Aralık tarihleri arasında 2009 yıllında yönetim 

değişikliğine giderek, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı ve Sekreter değişikliği 

yapılmıştır. Başkan değişikliği Sinan Ökek’den Musa Tunç Acarkan’a; Başkan Yardımcısı 

İlke Toygur’dan Metin Tabalu’ya; Sekreter Neslihan Ercan ‘dan Bora Bekiroğlu’na  devri 

Yönetim Kurulu kararı ile Organ Değişikliği kabul olmuştur.  

 

SÜMED 2009 yılında ilk Mezunlar Buluşması ve Yeni Üye kazanımları için çalışmalar 

yapılma kararı alınmıştır. Burs Fonu, Öğrenci Danışmanlığı, Öğrenci Kulüpleri ile ilişkiler, 

iletişimin güçlendirilmesi ve logolu ürünler kapsamında çalışmalar tekrar ele alınmıştır.  

 

SÜMED Yönetim Kurulu olarak “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” felsefemiz ile 

çalışmalarımız devam etmiştir. 
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03.12.2009 tarihi itibari ile SÜMED üyelik bilgileri 

 

2009 SON DURUM 

 

AİDAT ÖDEYEN ESKİ ÜYELER:                                                                           59 Kişi 

AİDAT ÖDEMEYEN ESKİ ÜYELER:                                                                 1386 Kişi   

ÜNİVERSİTE BAĞIŞI İLE ÜCRETSİZ ÜYELİK 08-09 MEZUNLARI               567 Kişi  

FAHRİ VE ONURSAL ÜYELER:                                                                             11 Kişi 

 

 TOPLAM 2023 KİŞİ 

 

 

 

16 Ocak 2008 tarihi itibari ile SÜMED üyelik bilgileri 

 

2008 SON DURUM 
 

AİDAT ÖDEYEN ESKİ ÜYELER:                                                    73 kişi  

AİDAT ÖDEMEYEN ESKİ ÜYELER:                                               868 kişi 

ÜNİVERSİTE BAĞIŞI İLE ÜCRETSİZ ÜYELİK 07-08 MEZUNLARI    514 kişi 

FAHRİ VE ONURSAL ÜYELER                                                         10 Kişi 

                                                                               

 

 TOPLAM    1465 KİŞİ 

 

2007 ÜYELİK DURUMU 

 

AİDAT ÖDEYEN ESKİ ÜYELER                                                       73 

AİDAT ÖDEMEYEN ESKİ ÜYELER                                               398 

ÜNİVERSİTE BAĞIŞI İLE ÜCRETSİZ ÜYELİK 06-07 MEZUNLARI    453 kişi 

FAHRİ VE ONURSAL ÜYELER                                                       10 kişi 

 

                                                                              TOPLAM      934 
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KURUMSALLAŞMADA İLK ADIM; ÜYELİK ÇALIŞMALARI 

 

Mart 2007’de mezunlara ve öğrencilere internet üzerinden doldurulan bir anket yapılmıştır. 

Bu anket sonuçlarına göre aidatları nereden ve nasıl yatıracaklarını bilmediklerini belirten 

mezunlarımıza Sabancı Üniversitesi Mezun Web Portal alt yapısında 

http://alumni.sabanciuniv.edu/tr/anasayfa/anasayfa.php da yeni bir ödeme sayfası 

oluşturularak daha kolay ve hızlı ödeme yapılabilmesi adına çalışma başlatılmıştır. Akbank ile 

başlatılan süreç yaklaşık 3 ayda tamamlanmıştır. Bundan böyle burs ve aidat ödemeleri direkt 

olarak SÜMED ödeme sayfasından gerçekleştirilebilmektedir.  

 

 

E-DERGİ 

 

İletişimi güçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı e-dergimiz olan Lacivert-e dergi yayın 

hayatına Kasım 2006 tarihinde başlamıştır. Lacivert 2006 dönemi Başkan Yardımcımız Can 

Yıldırmaz’ın editörlüğü ile yürütülmektedir. Şu ana kadar 23 sayı gönderilen dergi,  her 

seferinde 3400 kişiye gönderilmektedir. Ocak 2009 itibari ile İdem Yalın’a Can Yıldırmaz 

tarafından devir edilmesi kararı alınmıştır. 

 

ÜNİVERSİTE İLE İLETİŞİM /BİLGİ ALMA 

 

Sabancı Üniversitesi-SÜMED iletişimi ve koordinasyonu SÜMED kurulduğu ilk günden 

itibaren güçlenerek ilerlemektedir. 2007 yıllında kurumsallaşma adına Sabancı Üniversitesi-

SÜMED arasında protokol imzalanarak bugüne kadar yapılan ortak işlerin ve/veya Üniversite 

içindeki iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve her Yönetim Kurulu’nun bu çerçevede 

işbirliğinin yürütülmesi resmiyet kazanmıştır.  

 

Bu çerçevede Sabancı Üniversitesi-SÜMED işbirlikleri ve ortak projeler Mezuniyet Sınıfı 

Komitesi (MSK), iç web bilgilere mezunların ulaşması, üniversiteye mezunların girişi, logolu 

ürünler, mezunlar ile iletişim, burs fonu, yeni mezunların üniversite desteği ile ücretsiz 

üyeliği, mezuniyet töreni, Mezun Buluşmasına (reunion) destek, yıllıkların dağıtımı v.b…. 

alanlarda işbirliği yapılmıştır. Bu konulara işbirlikleri halen devam etmektedir.  

 

Mezun web portalda mezun haberleri oluşturulmakta, akademisyen, mezun ve güncel konular 

ile ilgili söyleşi yaparak destek vermiştir..   

 

Üniversite Merkezinde logolu ürünlerin ve SÜMED’in görünürlüğü adına SÜMED STORE 

etkinliğini yitirmiş bulunmaktadır. Üniversitenin LOGOLU ürün satış konusunda başlattığı 

HOMER ile olan ilişkiler çerçevesinde proje yavaşlatılmıştır. Ancak gelen talepler nedeni ile 

MUG tasarımı öğrencimiz Güneş Akyürek tarafından yapılarak Yönetim Kurulu Üyemiz 

Erbil Aşkan tarafından bağış olarak SÜMED’e MUG yaptırılmıştır.  

 

2006 yılında Sabancı Üniversitesi’nin SÜMED için başlatmış olduğu destek sürdürülmüştür. 

Yeni üye kazanımı ve o yılın mezunlarına ücretsiz üyelik fırsatı yaratılırken SÜMED’in 

İşletme Giderlerine destek amacı ile fon tahsis edilmiştir (50 YTL kişi başı o yıl üye 

yapılabilen mezun sayısı kadar). 2009 SU Bağışı Genel Toplamı 49.500 TL dır. Bunun 7.500 

http://alumni.sabanciuniv.edu/tr/anasayfa/anasayfa.php
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TL si 2008 Aralık döneminde avans olarak alınmış olup, 02 Aralık 09 tarihi itibari ile banka 

hesabımızda 8.000 TL bulunmaktadır. (ek 1 tüm SU bağışları) 

 

 Daha çok üye kazanma adına iyileştirme çalışmalarına destek verilmektedir. Her yıl 

Rektörlük girişinde ilişik kesme döneminde, SÜMED üyelik masası kurularak üye kayıt 

işlemlerine yapılmış, mezuniyet prova günü ise üye olanların kartları dağıtılmıştır. Bu çalışma 

başarı ile sonuçlanmıştır. **Bu destek ile SÜMED üye sayısını 150 kişiden 2023 kişiye 

ulaşmasını sağlamıştır. Burada önemli bir hususa dikkatinizi çekmek isteriz. Her yıl üniversite 

tarafından yapılan bağışla birlikte SÜMED’e üye olan o yılın mezunları 1 yıllık ücretsiz 

üyelikten sonra üyeliklerini yenilememektedirler.  Üyelik Kazanım çalışmalarında dikkate 

alınması ve geliştirilmesi gereken bir iş kalemidir (Üyelik ile ilgili sorunlarımızı ofis 

çalışmaları içinde detaylandırılacaktır) 

 

Üniversitenin Toplumsal Duyarlılık Projeleri çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte olan 

Çöp (m) adam ürünlerinin üniversite bünyesinde ki satışından burs fonuna sözleşmede 

belirlenen oran nispetinde destek verilmek üzere işbirlikleri sağlanmıştır.  

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İLE İLİŞKİLER 

 

SÜMED olarak, iletişim kurmamız gereken grupların içinde Öğrenci Kulüplerinin önemli yeri 

bulunmaktadır. Şimdiye kadar Burs Fonuna destek sağlamada Ekonomi İşletme Kulübü –SU 

Challange Pazarlama Yarışmasında işbirliği, Öğrenci Birliği Akademik Ajanda satışlarında 

işbirliği ile yapılmıştır. Ayrıca Öğrenci Kaynakları Spor bölümü ile de Mezunlara Spor 

yarışması düzenlenmiştir. SÜMED Üyelerine kazanım olarak ta SU ŞENLİK’te % 25 indirim 

sağlanmıştır. Ayrıca Öğrenci Birliği ile birlikte bu yıl İLK defa Öğrenci Danışmanlığı 

Projesinde işbirliği yapılmış ve ileri ki yıllarda da bu işbirliğinin geliştirilmesi ve önceden 

planlanarak ilerlenmesi kararı alınmıştır. Ayrıca MSK 2010 çalışmalarında da newsgroup 

‘larda duyurma konusunda da destek vermişlerdir. 

 

 

ETKİNLİKLER 

KARTEPE GEZİSİ 

22 kişinin katıldığı gezi günü birlik tur için yeterli bir sayı oldu. Gelecek yıl tekrarlanabilir bir 

etkinliktir. 

 

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI 

Karaköy İletişim Merkezi Lobisinde 30 kişinin katılımı ile heyecanlı ve güzel bir etkinlik 

oldu.  Bu tür etkinliklerde mezunların buluşmalarına vesile olmaktadır. Maçlar takip edilip 

tekrarlanabilinir. 

 

MEZUNLAR BULUŞMASI (REUNION) 

Üniversite ile işbirliği çerçevesinde etkinliğin her sahasında SÜMED olarak destek 

verilmiştir. Gündüz etkinlik alanındaki ikram, etkinlikler ve de Konferanslardaki kahve 

ikramları sponsorların desteği ile sağlanmıştır. Ürün ve hizmet desteği olarak yaklaşık 14.500 

TL ‘lik sponsorluk sağlanmıştır.  Ayrıca Tosun Terzioğlu’na mezunlar adına bir Anı Kitabı 

hazırlanmış ve armağan edilmiştir. Kitabın birebir kopyalarına Bilgi Merkezi ve SÜMED 

ofisten ulaşılabilinir. Etkinlik her yıl yapılacaktır. Burada SÜMED masası ve SÜMED’in 

gereğince tanıtımı yapılamamıştır.  Oldukça geri planda kalınmıştır. Önümüzdeki yıl 

iyileştirme adına SÜMED masasına öğrenci desteği alarak “Öğrenci Danışmanlığının” 
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tanıtımı da mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca daha ciddi olarak Yönetim Kurulunun hazır olması 

ve SÜMED’i anlatan tanıtan ve de ilgi çeken bir stand haline getirme çalışmaları yapılmalıdır.  

 

Bu etkinlikte SÜMED ve SÜMED’in duruşu temsili ve etkin olması için konsept ve içerik 

hazırlanması gerekmektedir.  

 

TİYATRO İZLETİSİ 

48 kişinin katılımı ile gerçekleşti. İlgi çekici olan Şeylerin Şeyi oyunu herkes tarafından çok 

beğenildi. 19 Aralıkta Yılbaşı Partisi Aksanat ta Tiyatro Gösterisi ve İkram ile yapılacaktır. 

 

BAĞBOZUMU 

Bağbozumu gezisine iki günde toplam 105 kişinin katılımı ile Gürsel ve Gülor Şaraplarının 

sponsorluğu ile gerçekleşmiştir. SÜMED bağışlardan gelir elde etmiştir. Etkinlik gelecek yıl 

daha da geliştirerek tekrarlanacaktır. 

 

İFTAR YEMEĞİ 

Hava muhalefeti nedeni ile iftar yemeği başka bir güne ertelendiği için ancak 12 kişinin 

katılımı sağlanabildi. İlk İftar Yemeğine rezervasyon yaptıran 25 kişiydi. Küçük toplantıların 

bir tek faydası oluyor birebir herkes ile daha yakından tanışıp konuşabilme ve bağ oluşturma 

imkanı yaratılıyor.  

 

MSK/ MEZUNİYET TÖRENİ/ORYANTASYON 

MSK adayları ile özel toplantı yapıldı. Amaç sürecin hızlandırılması ve MSK Sınıf 

Temsilcilerinin etkin çalışmaları sağlandı. Yapılan toplantı ve işin takibi işin hızlanmasında 

etkili oldu.   

 

Üyelikteki sıkıntılarımız gibi burada da “aday olmaları” konusunda TALEP yaratabilme zayıf 

halkamızdır. 2010 MSK projesinde iyileştirme ve talep yaratma adına daha etkin olabileceğini 

düşündüğümüz çalışma yapıldı. Bunun için profesyonel ekiplerin desteği ile çalışma 

yapılması kararı alındı. Görsel çalışmalar ve metinlerde değişiklik yapıldı. Görseller 

üniversite çerçevesinde 9 iç 6 da dış cephe olmak üzere reklâm panolarında yer aldı. Ayrıca 

mezun web portalda da FLASH olarak görsel hazırlandı.  

 

WEB SİTESİ 

Yeni mezun portalının oluşturulması kararını takiben, www.sumed.org.tr alt yapısının 

karmaşıklığı nedeni ile mezunlar derneği web sitesinin söz konusu portalin içine 

yerleştirilmesine karar verilmiştir. SÜMED web sitesi mevcut şekli ile kurumsal anlamda 

devamına, ekonomik kriz sonrası iyileştirme çalışmaları içinde yer verilmesi karar verilmiştir. 

2009 Aralık ayı itibari ile Yönetim Kurulu’nun irtibatları ile Mezun desteği ile mevcut 

sorunları giderme çalışmalarına başlanmıştır. 

 

LOGOLU ÜRÜNLER 

 

Talepler doğrultusunda logolu Ürün ve SÜMED STORE çalışmaları yapılmıştır. Ancak 

bütçemizin yetersizliği nedeni ile istenilen kalite ve çeşitlilikte ürünlerin üretilmemesinden 

dolayı mevcut ürünlerin satışına odaklanılmıştır. 2007 yılında SÜMED Store‘un inşası için 

5000YTL yatırım yapılmıştır.  

 

Araştırma ve çalışmaların sonucu stratejik olarak ürün tasarımının önemi ve gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Bu sebeple SU ile işbirliği kararı alınmıştır. İşbirliğinde varılan karar çeşitlilik 

http://www.sumed.org.tr/
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yaratabilmek adına “ tasarım çeşitliliğine” ağırlık vererek yeni web portalı üzerinden satış 

yapılması şeklinde sonuçlandırılmıştır. SÜMED STORE da da bundan böyle yeni bir strateji 

belirlenmesi gerekmektedir.  

 

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI 

 

Bu konuda Web Portalda iyileştirmeler yapıldı. ÖD Kariyer Günlerinde tanıtımı yapıldı. 

Ancak katılım ve ilgi beklenen kadar olmadı. Bu yıl genel bilgilendirme toplantısı yaparak 

soruları cevaplamaya çalışıldı ve de SÜMED’in tam olarak ne yaptığı konusunda bilgi sahibi 

olmaları sağlandı 

 

Öğrenci Birliği ile birlikte bu yıl İLK defa Öğrenci Danışmanlığı Projesinde işbirliği yapılmış 

ve ileri ki yıllarda da bu işbirliğinin geliştirilmesi ve önceden planlanarak ilerlenmesi kararı 

alınmıştır.  İLK defa Öğrenci Danışmanlarına Sertifikaları takdim edildi. 

 

Bugüne kadar yaklaşık 63 öğrenci 40 mezun Öğrenci Danışmanlığında katılımcı olmuştur. 

 

 

BURS FONU 

 

SÜMED’in misyonunu olan “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” adına SÜMED her yıl 

ihtiyacı olan bir öğrenciye karşılıksız burs vermektedir. Çeşitli etkinliklerle bu fon 

desteklenmektedir. Bu konuda yeni kaynaklar yaratılması öngörülmektedir. 

 

Yusuf Hartavi’ye verilen bursun 9500 TL si tahsil edilmiş olup, bakiye 3650 TL, 2010 sonuna 

kadar ödemesini tamamlanmış olacaktır. 

 

İŞBİRLİKÇİLERİMİZ 

 

İşletme Giderlerini karşılamak, üyelerimize indirim olanakları sağlamak, ücretsiz etkinlik 

organize edebilmek adına sponsorluk çerçevesinde işbirlikleri yapılmaktadır. Bunlardan 

İKSV, Finansbank, Turkuvaz Dergi Grubu, Dünya Göz, Kahve Dünyası, Pepsi Cola, Lipton, 

Eti, Canon, Efes Pilsen, Piyale, Ramiz Köfte, Intertoy, Nezih Kitabevi, Brisa-Bridgstone, 

Medline, Doridos, HP, Gürsel, Dunkin Donuts, UNO , Med-line, Kurdoğlu,Varan, Teknosa, 

Gıdasa , Kahve Dünyası, Uludağ vb…kuruluşlar ile işbirliği yapılmıştır. 

 

OFİS ÇALIŞMALARI 

 

Ofisteki çalışmalarımız ağırlıklı olarak ÜYELİK çalışmalarına ve bürokratik işlemlerin 

tamamlanması ile ilgilidir. Özellikle bir üyenin başlangıç ve işlemin tamamlanma kayıt işlem 

süreci 15 dakika gibi çok uzun zaman almaktadır.  

 

www.sumed.org.tr on line başvuru sistemini kullanan çok az sayıda mezunumuz mevcut 

olduğundan her üye için tek tek bilgi girişi yapılmakta veya aidatını yatırmadığı için tekrar o 

kişiye dönülmektedir.  Bu sürecin hızlandırılması ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 

alınması planlanmıştır. 

 

 

 

 

http://www.sumed.org.tr/
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Kısaca ana başlıklar halinde belirtmek gerekirse; 

 

- SÜMED faaliyetlerinin YÖNERGELERİNİN süreç ve sorumluluk olarak yazılmıştır. 

- SÜMED kuruluşundan günümüze tüm resmi evraklar bir dosya haline getirilmiştir. 

- Tüm Dosya sistemi tekrar elden geçirilerek takip edilecek düzeye getirilmiştir. 

 

Bunların dışında ofis bünyesinde günlük, haftalık ve de aylık olarak yapılan işler ise; 

 

- Üyelik işlemleri 

- Mezunlar ve Üyeler ile iletişim 

- Yıllıkların dağıtılması 

- Etkinliklerin Organizasyonu 

- İletişimin sürdürülmesi 

- Öğrenci Kulüpleri ile İletişim 

- Sabancı Üniversitesi bünyesinde İletişim 

- Logolu ürün satışları 

- Duyuruların düzenlenip, gönderilmesi 

- Fatura, ödeme takibi  

- Banka hesap özetlerinden ödemelerin takibi 

- Mali Müşavir ile işbirliği 

- Lacivert e –dergi haber içeriklerinin oluşturulması ve 3500 kişiye gönderilmesi 

- Yıllık planlanan ve harcama bütçelerinin oluşturulması,uygulaması ve takibi 

 

 

ÖNGÖRÜLEN İYİLEŞTİRMELERDE GERÇEKLEŞTİRİLENLER 

 

- Öğrenci Danışmanlığının mezun Yeni Web Portalda elektronik giriş yaparak bilginin 

alumni bünyesine iletilmesi 

- Üyelik işlem sürecinin kısaltılması için Yeni Web Portal içine SÜMED üyelik 

sisteminin bir kısmı taşınmıştır. 

- Mali konularda MALİ MÜŞAVİR başkanlığında işlerin yürütülmektedir ve denetçi 

raporlarının hazırlanması 

- Kariyer Günlerini zenginleştirmek aynı zamanda mezunlara ve mezunlardan Kariyer 

Günleri için neler yapılmalı konuları Kurumsal Gelişme paylaşıldı. Eğitim ve 

Danışmanlık şirketleri ziyaret edildi. Yeni fikirler alındı. 

- Asil Üyelik Hedeflenen Üye sayısı ile gerçekleşen arasında fark oluşmuştur.  

Hedeflenen 100 kişiden sadece 45 kişi (yeni-eski) üye olmuş ve/veya üye aidatını 

yatırmıştır. 

- Fahri Üyelik Fahri Üyelik için Ocak 2009 da çalışma başlatılmıştır. Fahri Üye 

adaylarına mektup gönderilmemiştir. Burada beklenti 158*80= 12,640 TL dır. Ancak 

beklenen ilgi gerçekleşmemiştir. Sadece 2 Çalışmalarımız tekrar başlatılacaktır. 

 

ÖNGÖRÜLEN VE YAPILMASI İÇİN KARAR GEREKEN HUSUSLAR 

- Üyelik ile ilgili olarak ciddi revizyonların yapılması (mevcut üyelik sisteminde bazı 

aksaklıklar söz konusudur. Bu aksaklıkların düzeltilmesi için yeni alternatiflerin 

üretilmesine ihtiyaç vardır. Söz konusu alternatiflerden biri üye aidatını 

ödemeyenlerin, üyelikten çıkartılması olabilir. Bu sayede SÜMED ve Sabancı 

Üniversitesi’ne bağlı olanların SÜMED fayda ve imkânlarından yararlanması 

sağlanması;  
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- Üye aidatlarını düzenli ödeyenlere Inter Partner üyelik kazanım hakkının sağlanması. 

Ödüllendirme 

- SÜMED STORE üniversite merkezindeki mekânın nasıl hangi amaçla kullanılacağı 

- SMS, FACEBOOK etkin duyuru sistemi olarak görülmektedir. Ancak mezunların 

aktif katılımları için farklı stratejilerin geliştirilmesi; 

- SINIF TEMSİLCİLERİ veya CIP ‘de etkin mezunların kendi sınıflarını harekete 

geçirilmelerini sağlamak; 

- İktisadi İşletme Kurulması. Bunun için gerekli çalışmalar Mali Müşavir tarafından 

yapılmış olup SÜMED Yönetiminden haber beklemektedir. Ayrıca bu konuda 

üniversitede bu oluşumun olması için SÜMED’den bu yönde yapılanması 

beklenmektedir. 

- REUNION çalışmalarında Sponsor bulunması ve SUMED’in masasısının içeriği, 

neyi-nasıl-hangi şekilde anlatacağını ciddi olarak oluşturup o gün SÜMED i iyi 

tanıtmak ve üyeliğe zorlamadan akılda kalıcı geri dönmek isteyecekleri bir içerik 

hazırlanması.  


