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BAŞKANIN MESAJI
Değerli üyelerimiz,
2017 Ocak ayında yapılan Genel Kurul’da seçim ile yönetime gelerek 2019’a kadar devam edecek
görev süremizde derneğimiz, mezunlarımız ve üniversitemiz için elimizden gelen en büyük faydayı
sunabilmek adına yola çıktık. 2015 – 2017 döneminde yönetimde bulunan kurul üyelerimizden bu
dönemde de göreve devam edenlerin olması bilgi ve deneyim aktarımı, başlatılmış olan kimi
çalışmaların devamlılığı açısından büyük fayda vermiştir. Bu arkadaşlarıma da özverileri ve tekrar
gönüllü olarak bu göreve aday olmaları sebebi ile teşekkürü borç bilirim.
Dernekler yapıları ve hukuki yükümlülükleri açından idaresi karmaşık kurumlar. Bu yapıyı hem
olabilecek en doğru ve şeffaf bir şekilde yürütmek, hem de bizden sonraki yönetimlere eksikleri
tamamlanmış, oturmuş bir dernek bırakabilmek, geçirdiğimiz iki senelik süreçte önemli
amaçlarımızdandı. Öte yandan, her zaman için Sabancı Üniversitesi mezunları olarak önceliğimiz,
birbiri ile iletişim halinde, birbirini besleyen ve geliştiren bir camia olabilmek. Bu amaçla geçtiğimiz iki
yıl içinde sayısız etkinlik düzenleyerek maksimum sayıda mezuna dokunabilmeye çalıştık. Etkinliklere
katılan ve bizleri bu amacımızı gerçekleştirme yolunda destekleyen tüm üyelerimize çok teşekkür
ederiz.
Henüz genç olan üniversitemiz ve derneğimiz için mezunlarımız arasında aidiyet kültürünü geliştirmek
umutlu, ancak uzun bir yolculuk. Bizler bu yolculuğun iki yılını elimizden geldiğince verimli geçirmeye
çalıştık.
Okuyacağınız faaliyet raporunda 2017-18 dönemindeki dernek çalışmalarını ve maddi konulardaki
gelişmeleri bulabilirsiniz. Detayını merak ettiğiniz her konuda derneğimizle iletişime geçebilirsiniz.
SÜMED’in daha da ileriye taşındığı dönemleri birlikte deneyimleyebilmek umuduyla.
Yönetim Kurulu adına,

Zeynep Bahar Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı
SÜMED

2017-2018 YÖNETİM KURULU
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Müh. ve Doğa Bil. Fak.
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Disip. Kur. Y.Üyesi
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*Elif Kartal Ekim 2017 tarihinde istifa etmiş olup Başkan Yardımcılığı görevine Mükerrem Aydoğan gelmiştir.
**Meryem Kösehasanoğulları Mart 2017 tarihinde istifa etmiştir.

Güncel Yönetim Kurulu listemiz yukarıda bilgilerinize sunulmuştur.

Mezuniyet Yılı

ÇALIŞANLARIMIZ

Tuğçe Kalyoncu
Nisan 2015 – Kasım 2017

Yağızhan Uğurlu
Aralık 2015 – Haziran 2017

Pelin Güre
Haziran 2017 – Ağustos 2017

Fırat Aydın
Eylül 2017 - Halen

Esin Altıntaş Börklüoğlu
Aralık 2017 - Halen

SÜMED ÜYELERİ
2018 yılı sonu itibariyle SÜMED’in toplam kayıtlı üye sayısı 4.422’ye ulaşmıştır.
2017 yılında 105, 2018 yılında 74 mezunumuz SÜMED üyesi olarak aramıza katılmıştır.

Son 6 Yıl Üye Sayıları
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Aralık 2018 sonu itibariyle toplam üye sayımız 4.422’ye ulaşmış ve 2017-18 yıllarında 179 yeni
üye kazandırılmıştır. 2017 yılında 14.175 TL, 2018 yılında ise 24.810 TL üyelik aidatı toplanmıştır.
PortSÜMED üzerinden her üyemize özel bir profil sayfası ile üyelerimiz üyelik bilgilerine,
ödeme kayıtlarına ulaşabiliyor ve bekleyen aidat ödemelerini online olarak yapabiliyorlar. Ayrıca
SÜMED etkinliklerine kayıt ve online ödeme yapabilirler.
PortSÜMED ile online bilgi ulaşımına imkan tanımanın yanı sıra mezunlarımızdan yeni üye
olmak isteyenler PortSÜMED ana sayfası üzerinden kolayca üyelik başvurusu yapabilmekte.

SÜMED ve üyeleri arasında köprü görevi gören PortSÜMED SÜMED’in birincil bilgi kaynağıdır.
2017-18 yılları içerisinde, SÜMED üyeliğinin mezunlarımıza ek faydalar sağlaması, bu ek faydaların
sayı ve çeşitliliklerinin artırılması ve uzun vadede üye sadakatini pekiştirmesi için yürüttüğümüz
çalışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Port SÜMED
Üyelerimizin, aidat ödemeleri de dahil olmak üzere, tüm üyelik işlemlerini
kolaylıkla gerçekleştirmeleri, takip etmeleri ve SÜMED üyesi diğer mezunlarla
iletişime geçebilmeleri için, sumed.org.tr web sitesinden erişilebilen online
bir platform kurularak, 2015 yılı içerisinde devreye alınmış ve günümüze
kadar verimli bir şekilde kullanılmıştır. Bu uygulama üzerinden ayrıca
üyelerimize toplu veya grup halinde e-posta gönderme olanağı da yaratılarak
dernek ofisi işleyişi kolaylaştırılmıştır.

Üye Kartları
Aidat ödemesini gerçekleştiren üyelerimize üyelik kartlarının gönderilmesi
düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.

SSM Dostu Uygulaması
SSM Dostu, S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) üyelik programıdır. SSM Dostu
üyeler, içinde bulunulan yıl boyunca müzeyi ücretsiz gezme, düzenlenen tüm
yan etkinliklere katılma imkânını elde etmektedir. SSM ile yapılan anlaşma bu
yıl da yenilenmiş olup, anlaşma kapsamında, bu ayrıcalıklardan yıllık aidatını
ödeyen SÜMED üyelerinin de faydalanmaları için, SÜMED Üyelik Kartılarında
SSM Dostu Üyelik Kartı özelliği kullanılmaya devam edilmiştir.

Etkinliklerde İndirimler
Yıl boyunca tüm mezunlarımızla bir araya gelebilmek için derneğimiz tarafından
bir dizi etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde, yönetim kurulumuzun aldığı
kararla, üyelerimize çeşitli oranlarda indirim uygulanmış, SÜMED üyesi olmayan
mezunlarımıza da aidatlarını ödeyerek üye olma imkânı sağlanarak üye
sayımızın artırılması hedeflenmiştir.

Sosyal Medya Etkileşimi
Üyelerimiz ile etkileşimin hızlı ve daha ulaşılabilir olması için sosyal medya
kanalları aktif olarak kullanılmıştır. 2015 yılında 1991 takipçisi olan facebook
hesabı bugün 2.494 takipçi sayısına ulaşmıştır. 53 takipçi ile devir alınan
instagram sayfası ise bugün 1.313 kişiye ulaşmış durumda.

ETKİNLİKLER 2017-2018
2017-18 Yönetim Kurulu olarak mezunlarımızın katılımıyla gerçekleşen etkinlikleri düzenlerken
amacımız canlılık ve hareketlilik yaratma, etkileşim ile aidiyet duygusu sağlama, gelenekselleşmek,
derneğe perstij sağlamak ve derneğin ayakta kalabilmesi için gerekli gelir elde etmek olmuştur.

Birbirinden farklı konsept ve lokasyonlarda gerçekleştirilen aktivitelerle mezunlarımıza
olabildiğince geniş bir yelpaze sunarak çok sayıda ve birbirinden farklı tercihleri olan mezunlarımıza
ulaşmak hedeflenmiştir. Düzenlenen etkinlikler mezunlarımızın katılım durumuna göre şekillenmiştir.
Yapılan etkinlikleri başlıklar halinde toparlarsak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Afterwork – 5 etkinlik
Rektör ile Buluşmalar – 2 etkinlik
Öğle Yemeği Buluşmalar – 2 etkinlik
Gezi –14 etkinlik
Reprom – 2 etkinlik
İftar – 2 etkinlik
Kahvaltı – 2 etkinlik
Sergi
Girişimcilik Çalıştayı
Seminer & Konferans – 5 Etkinlik
Tosun Terzioğlu Burs Fonu için Koşu
Tadım Etkinlikleri – 2 etkinlik

- Toplam 39 etkinlik
- 10 ile 100 kişi arasında değişen katılımcı sayısı

Bahsi geçen etkinliklerde ve bunlara ek olarak birçok platformda katılım sağlayarak ya da stand
kurarak SÜMED’i tanıtma, ürün satışı ya da üyelik başvurusu alma gibi aktiviteler gerçekleştirilmiştir.
(Amerika Buluşması, Kampüs Mezunlar Buluşması, Mezunlar Sınıfı etkinlikleri vb)

ETKİNLİKLERİMİZDEN BAZI FOTOĞRAFLAR

KURUMSALLAŞMA
Türkiye’nin önde gelen beş büyük üniversitesi ( Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi) mezun dernekleri ile 1.
Mezun Dernekleri Konferansı’nda kurulan iletişim devam ettirilmiş ve 2 aylık düzenli toplantılar
yapılmıştır.
Üniversite yönetimi ve mezunlar ofisi ile işbirlikleri yapmak ve geliştirmek amacıyla Güler
Sabancı ile mezunlar adına neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulmuş ve görüşleri
alınmıştır.
Ofisi güçlendirmek ve aidiyeti yüksek, kurumsal kimliğe vakıf olması sebebiyle mezun bir
yönetici alınması kararı alınmış ve Sabancı Vakfı’ndan destek alınmıştır. Mezun Pelin Güre haziran –
ağustos tarihlerinde çalışmıştır. Pozisyon şu an için açıktır.

MALİ İŞLER
2015-2017 yılları arasında derneğin daha önceden içine bulunduğu maddi sıkıntılara çözümler
aranmış, girişimlerde bulunulmuş, gereksiz masraflar tespit edilerek önlemleri alınmıştır. Sabancı
Vakfı’ndan alınan bağış ve toplanan aidat gelirleri ile derneğin ekside olan hesapları tüm borçları da
kapatılmak sureti ile artıya taşınmış ve dönem devri yapılmıştır.
Yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğinin değerlendirilmesi üzerine bir kez daha derneğe
Sabancı Vakfı’ndan bağış alındı.
Yeni üyelerin aidat ödeme alışkanlığı edinmesine yönelik önlemler alındı.
Etkinliklerden derneğe gelir yaratılmasına ilişkin zemin hazırlandı.
İktisadi işletmenin geçmişe dönük borçları kapatıldı, çalışma biçimi ve gelir kaynakları çeşitlendirildi
ve amacına uygun olarak kâra geçmesi kanalıyla derneğe bağış yapabilmesine uygun zemin hazırlandı.
2018 yılı mezunlarının mezuniyet balosunun düzenlenmesine dair organizasyon üstlenilerek derneğe
gelir elde edilmiştir.

İKTİSADİ İŞLETME
2015-2017 arasında iktisadi işletme ait sorunlar, eksikler ve borçlar tespit edilerek gerekli önlemler
alınmış ve çözüm için girişimlerde bulunulmuştur. Bu çalışmaların meyvelerini toplayarak ilerleyen
2017-2018 sürecinde iktisadi işletmeye ait Gift Shop’taki ürün gamının arttırılması ve satışların
arttırılmasına yönelik çabaların olumlu sonuçları ile işletme tüm borçlarını kapatmış, kara geçmiş ve
eski dönemlerde dernekten aldığı borçların tamamını derneğe geri ödemiştir.
Ürünlerin dükkandaki satışa ek olarak üniversiteye ulaşamayan mezunlara da erişimi için internet
üzerinden de sipariş alınmaya başlanmıştır.
Başta Sabancı Üniversitesi olmak üzere bir çok promosyon ve organizasyon işi için ihalelere teklif
verilmiş ve işletmenin kazanç imkanları arttırılmaya çalışılmıştır.
Tüm bu girişimlerin sonucunda dernek iktisadi işletmesi borçlu bir işletme olmaktan çıkıp kar getiren,
kendi personel ve diğer sabit masraflarını ödeyebilen ve düzenli çalışan bir işletme haline gelmiştir.

Sabancı Üniversitesi Kampüsü
Üniversite Merkezi UC 1093
Orta Mh. Üniversite Cd. No:27
Tuzla 34956 İstanbul
Tel. 0216 483 9497
www.sumed.org.tr

